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דוח ביקורת זה לשנת  ,2009שמביא את עיקרי הביקורת שנערכה בשלטו המקומי ,כולל פרקי
ביקורת על נושאי מערכתיי ,על נושאי ממוקדי וכ דוחות מעקב.
כידוע ,משרד מבקר המדינה מייחס חשיבות רבה למאבק בשחיתות הציבורית למע טוהר המידות
בשלטו המרכזי ובשלטו המקומי .בשלטו המקומי מצוי כר פעולה נרחב לפעולה בנושא זה,
ומשרד מבקר המדינה מקדיש לכ משאבי ניכרי וכוח אד רב.
אחד הנושאי שבה עוסק דוח זה הוא ההיבטי האתיי הנוגעי לכהונת נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות .נבחרי הציבור האלה  ראש הרשות המקומית ,סגניו וחברי המועצה  מכהני
במשרות המקנות לה סמכויות רבות ,וה חבי חובת נאמנות לציבור ונדרשי להתנהגות
שהולמת את תפקיד .כדי לשמור על טוהר מידותיה ולמנוע פגיעה בתדמית השירות הציבורי ,על
הנבחרי להימנע מלנצל את מעמד לטובת האישית .נוכח הממצאי שהועלו בתחו זה ותמונת
המצב בתחו האתיקה של נבחרי הציבור ברשויות מקומיות ,על משרד המשפטי בשיתו משרד
הפני ומרכז השלטו המקומי לפעול בהקד לסיו גיבוש של כללי האתיקה לנבחרי הציבור
בשלטו המקומי וליצירת מנגנוני נאותי לאכיפת.
נושא חשוב נוס הקשור לכ עומד במרכזו של הפרק העוסק באמצעי התערבות העומדי לרשות
משרד הפני במקרי שבה רשות מקומית חורגת מהוראות הדי ומכללי מינהל תקי ואינה
ממלאת את חובותיה כרשות ציבורית ,כפי שנקבעו בדי  .בי היתר הוענקה לשר הפני הסמכות
להחליט על פיזור מועצה ,הקמת ועדה קרואה ,הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה; סמכות נוספת
הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו המקומי .לפעולות בתחו החיוב
האישי נודעת חשיבות רבה ,שכ ה באות להבטיח כי נושאי משרה לא יפגעו באמו שולחיה ולא
יחרגו מגדרי הסמכויות שניתנו לה .מ הראוי להגביר את השימוש בכלי אלה על מנת לשפר את
פעולותיה של נושאי המשרות ונבחרי הציבור בשלטו המקומי .נוכח משמעותו הציבורית של
נושא החיוב האישי ,יש חשיבות מיוחדת לתיקו הליקויי בהפעלתו שעליה מצביע הדוח.
כמה פרקי חשובי עוסקי בשמירה על משאבי ציבוריי משמעותיי בתחו המקרקעי :
הפרק בנושא התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי; הפרק העוסק
בפעולת של הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו ; והפרק העוסק באתרי
התיירות המצויי בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות .מהממצאי עולה תמונה עגומה בכל
הנוגע לטיפול של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות בתחומי חשובי אלה .א שהבעיות
מוכרות וידועות זה שני רבות ,לא נעשה כמעט דבר כדי להתמודד עמ כראוי.
כמה מהפרקי בדוח זה עוסקי בתחומי התכנו והבנייה ובתפקוד של כמה ועדות מקומיות
לתכנו ולבנייה .במסגרת זו נערכה בדיקה מערכתית בנושא קידו תכניות וסדרי מינהל של הוועדה
הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות ,אשר הוקמה כדי לייעל את הלי התכנו של
תשתיות לאומיות ובתו כ להביא לחיסכו כלכלי למשק .ממצאי הביקורת מלמדי שמטרה זו
הושגה באופ חלקי בלבד :קידומ של כמחצית מהתכניות שהוכרזו תכניות תשתיות לאומיות
נמש זמ רב או הופסק בידי יוזמיה בלי שהתקבלה הכרעה בעניינ  .על משרד האוצר ועל משרד
הפני להפיק לקחי מממצאי אלה ולבחו מחדש את הדרכי הרצויות לייעול הליכי התכנו ,
בלי לפגוע באיכותו.
כמו כ נבדקו הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה בעיריית רמת ג ועסקת מקרקעי במתח הבורסה
ברמת ג  .עוד נבדקה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו  .הממצאי המועלי בפרקי
אלו מלמדי כי במסגרת ביצוע של פעולות תכנו  ,רישוי ,פיקוח ואכיפה חרגו הוועדות מהוראות

הדי שבמרכז חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה .1965הממצאי שהועלו בבדיקת הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ברמת ג מלמדי כי בעקבות מת היתרי שלא כדי נבנו בנייני בסטייה
מהתכניות החלות על המקרקעי  .נמצא שפעילות של הוועדה המקומית ושל מהנדס הוועדה פגעה
בעקרונות של חוקיות ההלי התכנוני ,של שקיפותו ושל שיתו הציבור בהלי זה .בבדיקת עסקת
מקרקעי במתח הבורסה ברמת ג נמצא שנפלו פגמי רבי במהלכי לאישור העסקה .פגמי
אלה עלולי לגרו לפגיעה באמו הציבור בתקינות עבודת הרשויות השלטוניות וא לפגיעה בקופה
הציבורית .נמצאו א ליקויי משמעותיי בתפקוד של בעלי תפקידי בכירי בעירייה .על משרד
הפני והעירייה להסיק את המסקנות הנדרשות בעניי זה ולהפיק לקחי כדי שלא יישנו הכשלי
המפורטי בדוח זה בהליכי העבודה המקצועיי שמבצעי ,בי השאר ,הגורמי המשפטיי .נוכח
העניי הציבורי ,הפגיעה האפשרית באמו הציבור והפגיעה האפשרית בקופה הציבורית החליט
העסקה.
משרד מבקר המדינה להעביר טיוטת פרק זה ליוע& המשפטי לממשלה לבחינת אישור ִ
איכות חייו של התושב מושפעת מרמת השירותי שהרשות נותנת לו ומשמירה על שלומו ,בריאותו
וביטחונו האישי על ידי הרשות המקומית .בדיקת של תחומי אלה באה ליד ביטוי ,בי היתר,
בפרק שעסק בבדיקה מערכתית של טיפול הרשויות המקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי
רגל ,ובכמה פרקי שעסקו בסוגיות נקודתיות :התקשרות ע קבל לפינוי גז וגרוטאות באור
יהודה; הקמת מרכז ספורט ונופש עירוני ורישוי עסקי רבי קהל בעפולה; ורישוי עסקי ומפעל
המי במועצה המקומית ג'דידהמכר .פרקי אלה מצביעי על ליקויי משמעותיי המביאי
לידי פגיעה ברמת השירותי הניתני לתושבי.
לא נעלמה מעי הביקורת בעיית הטיפול בנגעי הסמי והאלכוהול בשלטו המקומי .בשנת 2005
לדוגמה היה מספר המשתמשי בסמי והמכורי לה כ .333,000לדאבו הלב ,שיעור
המשתשמי בסמי בקרב בני הנוער היה גדול במיוחד .חובה היא על השלטו המקומי לתת
עדיפות גבוהה ביותר לטיפול בנושא ההתמכרות לסמי ולמשקאות חריפי ,כדי לצמצ ככל
האפשר תופעה זו.
דוח רחב יריעה זה מקי נושאי רבי ומגווני .הכנתו הצריכה מאמ& רב של עובדי משרד מבקר
המדינה ,אשר עמלו על הכנתו בקפדנות ,ביסודיות ובמקצועיות כנדרש .חובת של הרשויות
המקומיות ומשרדי הממשלה היא לפעול בדר מהירה ויעילה לתיקו הליקויי שהועלו בדוח זה
על מנת לקד את השירות הציבורי .על פי מדיניות משרד מבקר המדינה בשני האחרונות מוש
דגש על מעקב אחר תיקו ליקויי שהועלו בדוחות קודמי .מבחנ האמתי של הרשויות יהיה אפוא
בתיקונ של הליקויי לרווחת של תושביה .

מיכה לינדנשטראוס  שופט )בדימ'(
ירושלי,

חשו התשע"א
אוקטובר 2010

מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

פרק ראשו

נושאי מערכתיי

היבטי אתיי הנוגעי
לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות
תקציר
נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ראש הרשות המקומית ,סגניו וחברי המועצה
מכהני במשרות המקנות לה סמכויות רבות .נבחרי הציבור חבי חובת נאמנות
לציבור ונדרשי להתנהגות שהולמת את תפקיד .כדי לשמור על טוהר מידותיה
של נבחרי הציבור ולמנוע פגיעה בתדמית השירות הציבורי ,על הנבחרי להימנע
מלנצל את מעמד לטובת האישית .הגבלות בתחומי שוני הנוגעי לפעילות
הנבחרי וכללי התנהגות הנדרשי מה נקבעו בכמה חוקי ובכללי למניעת ניגוד
ענייני של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )להל כללי לנבחרי ציבור(.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור
ברשויות מקומיות .הביקורת נעשתה במשרד הפני ,במשרד המשפטי ובשלוש
רשויות מקומיות עיריית גבעתיי ,עיריית פתח תקווה והמועצה המקומית ג'סר
אל זרקא.

עיקרי הממצאי
הגשת הצהרות הו על ידי נבחרי ציבור
במאי  2009בדק משרד מבקר המדינה א ראשי רשויות מקומיות וסגניה קיימו
את חובת להגיש הצהרות הו בראשית תקופת כהונת ובסיומה כנדרש בחוק ראש
הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הו( ,התשנ"ד ) 1993להל חוק הצהרת הו(;
נבדקו ראשי רשויות וסגני שהחלו את כהונת בשתי תקופות זמ מוגדרות.1
 .1נמצא כי בתקופות א ו ב הגישו רק  39%ו  33%מראשי הרשויות המקומיות
)בהתאמה( הצהרות הו .באות תקופות הגישו הצהרות הו רק  18%ו  9%מסגני
ראשי הרשויות )בהתאמה( .יוצא אפוא כי למעלה מ  60%מראשי הרשויות
__________________

1

מאוקטובר  2001עד אוקטובר ) 2007להל  תקופה א(; מנובמבר  2007עד מאי ) 2009להל  תקופה
ב(.

3

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

המקומיות ולמעלה מ  80%מהסגני לא הגישו הצהרה על הונ הפרטי כנדרש
בחוק הצהרת הו.
 .2ג הנבחרי שהגישו הצהרות הו לא עמדו בדרישות החוק ורוב הגישו אות
זמ רב לאחר מועד ההגשה שנקבע בחוק .משרד הפני לא נקט פעולות בסיסיות
לקבלת הצהרות הו יצירת רשימת סגני ראשי רשויות מקומיות ופנייה לנבחרי
ציבור שלא הגישו את ההצהרות ,ולמעשה התעל מהעובדה שמאות נבחרי ציבור
אינ מקיימי חובת החוקית בנושא זה.

מניעת ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות
בכללי לנבחרי ציבור נקבע כי תוק ועדה מייעצת שתדו בפניות הנוגעות לניגוד
ענייני ותמסור חוות דעת לגבי מקרי שהובאו לבדיקה )להל הוועדה למניעת
ניגוד ענייני( .בשלוש השני שקדמו למועד הביקורת נדרשה הוועדה למניעת ניגוד
ענייני לתת חוות דעת לגבי  150פניות .נמצא כי  28%מחוות הדעת ניתנו לאחר יותר
מחצי שנה ממועד הפנייה ,בה שמונה פניות שחוות הדעת לגביה ניתנו לאחר
למעלה משנה.
מבדיקה של  14חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד ענייני עולה כי שתיי
מההמלצות יושמו זמ רב לאחר קבלת חוות הדעת בעניינ.

מניעת ניגוד ענייני של חברי ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
כדי למנוע אפשרות שחבר מועצה ,המשמש קבל בניי ופועל במרחב התכנוני של
הרשות המקומית שבה הוא מכה ,יתפקד כחבר ועדת משנה וישתת ,בקבלת
החלטות שעשויות להשפיע על נושאי הנוגעי לו אישית ,נקבע בכללי לנבחרי
ציבור כי חבר מועצה כזה לא יהיה חבר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה.
בנתוני פנקס הקבלני המנוהל בידי רש הקבלני לפי חוק רישו קבלני
לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  ,1969נמצאו כעשרי שמות של קבלני שכיהנו
באותה עת כחברי מועצה ברשויות מקומיות שונות.

עיסוק נוס של ראשי רשויות מקומיות
ראש רשות מקומית מנוע מלעסוק בעיסוק נוס ,בשכר ,וג לגבי פעילות בהתנדבות
ובלא תמורה חלי עליו סייגי וחובת דיווח למשרד הפני ולמועצת הרשות
המקומית .נמצא כי במשרד הפני התקבלה רק הודעה אחת על פעילות בלא תמורה.
בבדיקת מעורבות  50ראשי רשויות מקומיות בחברות שאינ חברות עירוניות נמצא כי
 13מה היו פעילי בחברות בתחומי פעילות שוני השקעות ,מוצרי מתכת,
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חשמל ,טקסטיל ,בניי ,ייעו -ועוד 13 .ראשי הרשויות היו דירקטורי ב  30חברות;
בשלוש מה היו ראשי הרשויות רשומי כמנכ"לי.
מתשובותיה של ראשי הרשויות למשרד מבקר המדינה הועלה כי  19מהחברות
הללו אינ פעילות זה שני .ראשי הרשויות שמכהני בתפקידי בחברות הפעילות
הודיעו כי לא קיבלו תמורה מהחברות בתקופת כהונת .נמצא כי ראשי הרשויות
המקומיות הללו לא דיווחו למשרד הפני ולמועצה על עיסוקיה הנוספי.

נבחרי הפסולי מלכה כחברי מועצה
א י ת ש ל ו  ח ו ב ו ת ע ב ו ר א ר נ ו נ ה ו צ ר י כ ת מ י   :בדצמבר  2007נקבע
פקודת העיריות( ובפקודת המועצות
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל
המקומיות ]נוסח חדש[ כי מי שחייב חוב סופי בגי ארנונה או צריכת מי עבור
שישה חודשי ולא שיל אותו ממועד התשלו של חלקו האחרו של החוב ובמש2
תקופה העולה על שנה ,פסול מלכה כחבר מועצה.
מדוחות ביקורת של משרד הפני ברשויות המקומיות לשנת  2007עולה כי ל 209
חברי מועצה מ  67רשויות מקומיות נרשמו חובות בגי אי תשלו ארנונה ,חשבו
מי ותשלומי אחרי עבור תקופת זמ של יותר משנה .סכומי החובות היו כ 8.4
מיליו ש"ח .ייתכ שחלק מהחייבי הללו כיהנו כחברי מועצה והיו פסולי
לכהונת .כ ,2לדוגמה ,שבעה מחברי המועצה המקומית ג'סר אל זרקא צברו עד סו,
מרס  2009חובות גדולי בס 2כ  703,000ש"ח .ע שלושה מה נעשו הסדרי
תשלומי לפירעו חוב למש 2שבע ,תשע ו  24שני ,בניגוד להוראות החוק ,הקובע
תקופה מרבית לפירעו של חובות שלא תעלה על שנתיי .ארבעת חברי המועצה
האחרי פסולי לכאורה מלכה כחברי מועצה.
פ ו ש ט י ר ג ל ו מ ב צ ע י ע ב ר ו ת ש י ש ע מ  ק ל ו   :בחוק הרשויות
המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה  ,1965נקבע ,בי היתר ,כי פושטי רגל ומבצעי עברות
שיש עמ קלו שלא עמדו בתנאי שנקבעו בחוק אינ זכאי להיכלל ברשימת
מועמדי לבחירות ולהיבחר כחברי מועצה .בפקודת העיריות ובצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א  ,1950נקבע כי מי שלא עמד בתנאי אלה פסול מלכה
כחבר מועצה.
נמצא כי  29מהמועמדי בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008
)להל המועמדי( הוכרזו פושטי רגל ולא עמדו בתנאי שנקבעו בחוק .שניי
מה נבחרו בבחירות למועצה וה מכהני כחברי מועצה ,א ,שה פסולי לכאורה
לכהונה זו .עוד נמצא כי  44מהמועמדי נדונו לעונשי מאסר בפועל ולא עמדו בתנאי
שנקבעו בחוק .אחד מהמועמדי הללו נבחר לכה במועצה ביישובו ,א ,שהוא פסול
לכאורה לכהונה זו.
המבקשי להשתת ,בבחירות למועצה נדרשי למלא טופס "הסכמה להיות
מועמד" ,הכולל הצהרה ולפיה ה עומדי בתנאי לכ .2מהאמור לעיל עולה כי
הצהרות  29המועמדי שהיו פושטי רגל והצהרות  44המועמדי שנדונו למאסר לא
היו נכונות.
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טובת הנאה
בשתי עיריות גבעתיי ופתח תקווה קיבלו חברי המועצה זכות חניה ללא תשלו
במקומות שבה נדרשי התושבי לשל תמורתה .לדעת משרד מבקר המדינה ,לא
היה מקו להעניק לחברי מועצה הטבה גורפת של חניה חינ ,כיוו שכ 2היא ניתנת
ג לצורכיה הפרטיי ,שאינ נוגעי למילוי תפקיד.

עברות בנייה של נבחרי ציבור המכהני בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
ביולי  2008פרס משרד הפני דוח על ממצאי ביקורת מהשני  2006 2004בוועדות
מקומיות לתכנו ולבנייה .בחמש מהוועדות המקומיות שנבדקו הועלו ממצאי
הנוגעי לעברות בנייה של נבחרי ציבור חברי הוועדות המקומיות )דרו השרו,
הגלבוע ,מטה יהודה ,מרו הגליל ועומר( .בבדיקות נמצא כי עשרה נבחרי ציבור
כול חברי בוועדות משנה לתכנו ולבנייה פעלו בניגוד להוראות חוק התכנו
והבנייה ,התשכ"ה .1965

סיכו והמלצות
דוח זה כולל ממצאי חמורי של היבטי אתיי שוני בפעילות של נבחרי ציבור
ברשויות המקומיות .על משרד הפני לפעול לאכיפת הוראות חוק שאינ מיושמות
כיו כראוי ,אשר נועדו ליצור סייגי כדי למנוע התנהגות לא אתית של נבחרי
ולמנוע מאזרחי שפעלו באופ לא אתי להיבחר למועצת רשות מקומית ולכה בה .על
משרד הפני לבחו דרכי נוספות להגברת הפיקוח על פעולותיה של הנבחרי
ברשויות המקומיות.
ה צ ה ר ת ה ו   :על משרד הפני לנקוט פעולות משמעותיות במטרה לאכו ,על
ראשי הרשויות המקומיות וסגניה לקיי את הוראות החוק המחייב אות להצהיר
על הונ הפרטי לאחר כניסת לתפקיד וע סיו כהונת .לצור 2זה על משרד
הפני ,בי היתר ,לרכז את הפרטי על כל הסגני המכהני ברשויות המקומיות
וליידע את כל נבחרי הציבור בדבר חובת להגיש הצהרת הו בסמו 2למועד בחירת
וע סיו הכהונה.
מ נ י ע ת נ י ג ו ד ע נ י י נ י   :על משרד המשפטי לבחו אילו תשומות נוספות יש
להקצות על מנת שהוועדה למניעת ניגוד ענייני תוכל לגבש את חוות דעתה
בענייני המובאי לפניה בסמו 2עד כמה שנית לקבלת הפנייה .ראוי שמשרד
הפני ינחה את היועצי המשפטיי ברשויות המקומיות להביא לידיעת חברי מועצה
שמבקשי לכה כחברי בוועדה שיש לה סמכות מינהלית ,כי חלה עליה חובה
להצהיר ע תחילת כהונת בוועדה שה אינ מצויי במצב של ניגוד ענייני.
ע י ס ו ק נ ו ס  : ,על ראשי הרשויות המקומיות וסגניה שחייבי בהגשת הודעה
על עיסוק נוס ,להגיש לאלתר את ההודעות למשרד הפני ולמועצת הרשות
המקומית .על משרד הפני להיער 2לפעילות הסברתית בנושא זה בקרב ראשי
הרשויות המקומיות וסגניה.
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ת י ק ו נ י ח ק י ק ה  :החקיקה הנוגעת להגשת הצהרת הו בידי סגני ראשי רשויות
מקומיות לא הוחלה על סגני ראשי רשויות באזור יהודה והשומרו .כמו כ החקיקה
הנוגעת לעיסוק נוס ,של ראשי רשויות מקומיות וסגניה לא הוחלה על ראשי
מועצות אזוריות וסגניה ולא על ראשי רשויות מקומיות וסגניה באזור יהודה
והשומרו .מ הראוי לבחו את האפשרות להחיל את החקיקה האמורה ג על נבחרי
ציבור אלה.
ת ש ל ו  א ר נ ו נ ה ו ח ש ב ו  מ י   :בכשליש מהרשויות המקומיות מכהני
חברי מועצה שצברו חובות בגי אי תשלו ארנונה וחשבו מי ותשלומי חובה
אחרי .על הרשויות המקומיות לפעול ללא דיחוי לגביית החובות מנבחרי הציבור.
מ ו ע מ ד י  פ ס ו ל י  ל כ ה ו נ ה  :עשרות מועמדי שהתמודדו במערכת
הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימה בנובמבר  2008היו פסולי על פי הוראות
החוק להתמודדות ולכהונה בגי היות פושטי רגל או אסירי לשעבר שלא עמדו
בתנאי החוק .על משרד הפני והממונה על הבחירות להפיק אפוא את הלקחי
ולהיער 2בעתיד לביצוע פעולות אשר יהיה בה כדי להבטיח כי כלל המתמודדי
יעמדו בדרישות החוק.
ע ב ר ו ת ב נ י י ה  :ביצוע עברות בנייה על ידי חברי ועדות מקומיות הוא דבר חמור.
בעניי זה יש מקו לבחו את האפשרות לקבוע נורמות מיוחדות אשר יחולו על חברי
מועצה המכהני בוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה.
עיקר האחריות להתנהגות אתית מוטלת על נבחרי הציבור עצמ .כל עוד ראשי
רשויות מקומיות ,סגניה וחברי המועצה אינ פועלי לפי הוראות החוק וכללי
אתיי מקובלי ה משמשי דוגמה להתנהגות אזרחית לא נאותה לתושבי
יישוביה ,ולא עומדת לה הזכות המוסרית לדרוש מהתושבי לציית להוראות
החוק .על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות לבחו את צעדיה מעת שה נבחרי
לכהונותיה ולהקפיד על התנהגות אתית נאותה.
נוכח הממצאי שהועלו ותמונת המצב בתחו האתיקה של נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות ,מ הראוי שמשרד המשפטי בשיתו ,משרד הפני ומרכז השלטו
המקומי יפעלו בהקד לסיו גיבוש של כללי האתיקה לנבחרי הציבור בשלטו
המקומי וליצירת מנגנוני נאותי לאכיפת.

♦
מבוא
 .1נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ראש הרשות המקומית ,סגניו וחברי המועצה מכהני
במשרות המקנות לה סמכויות רבות :ה שותפי להלי חקיקת חוקי העזר שרשות מקומית
מוסמכת להתקי; בידיה סמכויות ביצוע בתחומי הפעילות השוני של הרשות; ה ג חברי
ועדה מקומית לתכנו ולבנייה לפי חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו
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והבנייה( .ראש הרשות המקומית הוא ג בעל סמכויות ביצוע בתחו אכיפת חוקי שעליה
מופקדת הרשות המקומית.
נבחרי הציבור חבי חובת נאמנות לציבור ונדרשת מה התנהגות שהולמת את תפקיד .כדי
לשמור על טוהר המידות של נבחרי הציבור ולמנוע פגיעה בתדמית השירות הציבורי על הנבחרי
להימנע מלנצל את מעמד לטובת האישית .הגבלות בתחומי הנוגעי לפעילות הנבחרי וכללי
התנהגות הנדרשי מה נקבעו בכמה חוקי ,בכללי למניעת ניגוד עניני של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות )להל כללי לנבחרי ציבור ,(2ובפסיקה של בתי משפט.
 .2חברי מועצה וסגני ראשי מועצה שאינ מקבלי שכר עבור כהונת רשאי להמשי
בעיסוקיה הפרטיי .אול עיסוקי אלה עלולי לעתי לעמוד בניגוד ענייני לכהונת העוסק,
כגו חבר מועצה שהוא קבל בניי בתחו הרשות המקומית שבה הוא מכה.
 .3בסמו למועד הביקורת נדונו וגובשו הצעות לשלוש מערכות כללי אתיי לחברי כנסת,
לחברי ממשלה ולראשי רשויות מקומיות.3
לכללי האתיקה הקיימי לחברי כנסת נוספו בשנת  2004ערכי יסוד 4המשמשי תשתית לכללי
האתיקה לחברי הכנסת .ערכי יסוד אלה מתאימי במהות לשמש ערכי יסוד אתיי ג לנבחרי
רשויות מקומיות .לדוגמה ,בכללי נקבע:
]חבר הכנסת[ הוא נאמ הציבור וחובתו לייצג את ציבור בוחריו באופ שישרת את כבוד
האד ,קידו החברה וטובת המדינה; יקפיד לקיי את דיני המדינה ויפעל לקד את
עקרו שלטו החוק; יהיה מסור למילוי תפקידיו בכנסת ,ינהג בדר ההולמת את מעמדו
כחבר הכנסת ויעשה לטיפוח אמו הציבור בכנסת; ימלא את שליחותו בכנסת באחריות,
ביושר ובהגינות ,מתו מחויבות למעמדו כמנהיג בחברה ,ויישא +לשמש דוגמה אישית
להתנהגות ראויה; יימנע מאפשרות של ניגוד ענייני ,ובכל מקרה של ניגוד בי טובת
הכלל לבי עניי אישי יעדי +את טובת הכלל.
 .4ביזמת משרד הפני ,המרכז לשלטו מקומי ,מרכז המועצות האזוריות והמרכז לאתיקה
בירושלי הוחלט להקי ועדת היגוי בראשות ראש עיריית קריית אונו ,מר יוסי נשרי ,שתבח
הצעה לכללי אתיקה לראשי רשויות מקומיות .ההצעה תוכ בידי צוות חשיבה שבו ישתתפו נציגי
מרכז השלטו המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,משרד המשפטי ,משרד הפני והמרכז
לאתיקה בירושלי )להל הצוות לכללי אתיקה(.
ביולי  2008החל בעבודתו הצוות לכללי אתיקה בראשות גב' טנה שפני ,/ובמאי  2009הוכנה
"טיוטה ראשונית להערות הציבור" .5מטרת קוד אתי זה הוגדרה בפתיח לטיוטה" :לשמש הנחיות
לראש רשות מקומית להתנהגות ראויה ,בהתא לחובת הנאמנות שלו כלפי הציבור ,כדי לשפר את
__________________
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הודעה בדבר כללי למניעת ניגוד ענייני של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ,י"פ ,3087
התשמ"ד ,עמ' .3114
,¯ÈÓÊ ˜ÁˆÈ ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ˙ÒÎ‰ È¯·ÁÏ ‰˜È˙‡ ÈÏÏÎ ˙Î‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ .1
ירושלי ,דצמבר ) 2006להל"  #ועדת זמיר(.
 ,¯‚Ó˘ ¯È‡Ó ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·ÁÏ ‰˜È˙‡ ÈÏÏÎ ˘Â·È‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ .2ירושלי,
אפריל .2008
 .3המרכז לאתיקה בירושלי˙ÈÂ˘‡¯ ‰ËÂÈË - ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï È˙‡ „Â˜Ï ‰Úˆ‰ ,
 ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ïמאי .2009
הערכי הוצעו בידי ועדת זמיר ופורסמו ב ,„"Ò˘˙‰ Ù"Èעמ' .25.2.04 ,2000
ראו הערה  3סעי* .3

היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

תפקודו ותפקוד הרשות המקומית ,לשמור על כבודה ,להבטיח את טוהר המידות ולקד את אמו
הציבור ברשות המקומית".
 .5בספטמבר  2008התקיי דיו בלשכת היוע /המשפטי לממשלה בהשתתפות נציגי מרכז
השלטו המקומי ומרכז המועצות האזוריות בקביעת די אתי לנבחרי רשויות מקומיות .בעקבות
דיו זה החליט היוע /המשפטי לממשלה להקי צוות בראשות המשנה ליוע /המשפטי לממשלה,
גב' שרית דנה ,שידו ב"הקמת מנגנו הפעלה ואכיפה" של כללי הקוד ההתנהגותי" ,לרבות בדר
עיגו ההסדר בחקיקה" )להל הצוות לאכיפה( ,בד בבד ע גיבוש כללי האתיקה לראשי רשויות
מקומיות כאמור לעיל.
 .6במאי  2009הגיש הצוות לאכיפה מתווה מסכ שגיבש להחלת כללי אתיקה על נבחרי
השלטו המקומי .על פי מתווה זה ,יופעלו שלושה גופי לטיפול בהפרות כללי אתיקה" :ועדת
אתיקה" ,שחבריה ימונו בידי שר המשפטי ותפקידה לדו בהפרת כללי אתיקה של נבחרי ציבור
ברשויות מקומיות; "ועדה ממיינת" ,שתקבל תלונות נגד נבחרי ,תמיי אות ותחליט א
להעביר לבירור בוועדת האתיקה; "ממונה על האתיקה" ,שיבח את הפניות בחינה ראשונית
ויביא את החלטות הוועדה הממיינת ומסקנותיה לפני ועדת האתיקה .עד מועד סיו הביקורת
)מרס  (2010לא נעשו פעולות ליישו מתווה זה.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות .להל פירוט הנושאי העיקריי שנבדקו :הגשת הצהרות הו על ידי ראשי רשויות
מקומיות וסגניה; עבודת הוועדה למניעת ניגוד ענייני של נבחרי ציבור בשלטו המקומי; מניעת
ניגוד ענייני של חברי ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה; עיסוק נוס +של ראש רשות מקומית;
נבחרי הפסולי מלכה כחברי מועצה בגי אי תשלו מסי ארנונה וחשבונות מי; נבחרי
הפסולי מלכה כחברי מועצה :פושטי רגל ומבצעי עברות שיש עמ קלו; טובות הנאה לנבחרי
ציבור; עברות בנייה של נבחרי ציבור המכהני בוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה; השתתפות
בישיבות מועצת הרשות המקומית וועדותיה .הביקורת נעשתה במשרד הפני ,במשרד המשפטי
ובשלוש רשויות מקומיות עיריית גבעתיי ,עיריית פתח תקווה והמועצה המקומית ג'סר אל
זרקא.

הגשת הצהרות הו על ידי ראשי רשויות מקומיות וסגניה
רקע חוקי
בחוק ראש הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הו( ,התשנ"ד ) 1993להל חוק הצהרת הו( ,נקבע
כי תו  60ימי מבחירת ראש הרשות יגישו ראש הרשות וסגניו הצהרת הו לשופט שנקבע לכ.
ההצהרה תכלול את הפרטי הללו" :ההו ,הנכסי ,הזכויות ,ההתחייבויות והחובות שיש לראש
הרשות ולבני משפחתו ...מקורות ההכנסה של ראש הרשות ובני משפחתו וסכומי הכנסה מכל
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מקור נוס ."+נוס +על כ יגישו ראש הרשות וסגניו הצהרה כאמור כל אימת שחל לדעת שינוי
משמעותי בתוכ ההצהרה וכ תו  60יו לאחר סיו כהונת .במועד הביקורת השופט שקיבל
את הצהרות ההו היה השופט בדימוס עזרא קמא .ביוני  ,2010ע הכנת הדוח לדפוס ,מונתה
לתפקיד השופטת בדימוס צפורה ברו.
הדרישה לקבל הצהרות הו מראשי הרשויות המקומיות בדומה לחברי כנסת נומקה בהצעת החוק
בהיותה "נדב חשוב בנורמות המתוקנות של התנהגות נבחרי הציבור בתחו היושר הציבורי",
ובכ שתהיה "נדב נוס +לניקיו הכפיי של נבחרי הציבור במדינה".6
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰ ¯·„· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·ÂÁ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
·‡ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .7Ì‰È‚Ò ÏÚ ‡Ï Í‡ ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ
¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ È‚Ò ÏÚ ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ
.ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ‰„Â‰È
מנהל האג +לשכר ולכוח אד ברשויות המקומיות שבמשרד הפני ,מר ישראל שפיצר ,הודיע
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל " :2010המלצת המבקר להחיל את החובה בדבר הגשת
הצהרת הו ג על סגני ראשי רשויות ביו"ש מקובלת מאוד ,אשר על כ כנאמ מטע משרד
הפני אמלי /לאלו +הפיקוד לתק את החקיקה בהתא )תיקוני החקיקה יבצעו בחתימת אלו+
פיקוד המרכז והחלת חוזרי מנכ"ל תתבצע ע"י הממונה ביו"ש(".
בחירות ראשי רשויות מקומיות וסגניה נעשות במועדי שוני ,כמפורט בחוקי שלהל :בסעי+
 4לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה  ,1965נקבע כי בחירות לכל המועצות יקוימו
בכל חמש שני )להל בחירות לכל הרשויות( .בסעיפי  5ו )5א( נקבעו עילות לדחיית מועד
הבחירות ברשות מקומית או להקדמת )להל בחירות לרשויות מסוימות( .בסעי24 +א לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת( ,התשל"ה ) 1975להל חוק בחירת
ראש הרשות( ,נקבע כי א חדל ראש הרשות המקומית לכה בתפקידו מכל אחת מהסיבות שנמנו
בחוק זה למעלה משנה לפני מועד הבחירות לכל הרשויות המקומיות ,יתקיימו בחירות רק לראש
הרשות המקומית )להל בחירות מיוחדות( .מועדי הבחירות למועצות אזוריות שונות נקבעו
בסעי 3 +לחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות( ,התשנ"ד ) 1994להל חוק הבחירות
האזוריות( ,לפי המפורט בחלק א ובחלק ב שבתוספת לחוק זה.
בסעי)143 +א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל פקודת העיריות( נקבעו המקרי שבה
רשאי שר הפני למנות ועדה למילוי תפקיד ראש העירייה והמועצה .בסעי)145 +ב( לפקודת
העיריות נקבע כי "ליושב ראש ]ועדה ממונה[ יהיו כל הסמכויות והחובות שיש לראש העיריה".
הוראות דומות לגבי יו"ר ועדה ממונה וחובותיו נקבעו בסעיפי )38א( ו )41ב( לפקודת המועצות
__________________
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הצעת חוק ראשי רשויות מקומיות )הצהרת הו( ,התשנ"ד ,1993הצ"ח .3
חובת סגני ראש הרשות המקומית להגיש הצהרות הו נקבעה בתיקו לחוק ס"ח התשס"ד ),(28.6.2004
עמ'  .429על פי התיקו ,חובת הגשת הצהרת ההו תחול ג& על מי שמכה כסג ראש רשות
ב ,28.6.04ואול& התקופה להגשת ההצהרה תהיה עד שישה חודשי& לאחר תארי' זה .פעולות
הרשויות המקומיות באזור יהודה והשומרו מוסדרות באמצעות צווי& ותקנוני& שקובע צה"ל;
מרבית ההוראות החלות על רשויות מקומיות בישראל אומצו והוחלו על הרשויות המקומיות
היהודיות באזור יהודה והשומרו בתקנו המועצות המקומיות )יהודה והשומרו( ,התשמ"א.1981
בר& ,התיקו האמור לא הוחל על רשויות מקומיות אלה.

היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

המקומיות ]נוסח חדש[; מהאמור בפקודות אלה עולה כי ג יו"ר ועדה ממונה חייב להגיש הצהרת
הו.
היוע /המשפטי למשרד הפני ,מר יהודה זמרת ,סבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל
 2010כי מסעי 2 +לחוק הצהרת הו עולה כי הגשת הצהרת הו הוחלה רק על ראש רשות נבחר
ולא על יושב ראש ועדה ממונה שמונה למלא את תפקיד ראש הרשות .עוד הוא ציי" :הננו
סבורי כי אי באמור בסעי)145 +ב( לפקודת העיריות בכדי לשמש בהכרח כבסיס להחלת חובה
אישית כאמור שנקבעה מפורשות על ראש רשות נבחר והאמור בסעי +מתייחס לסמכויותיו
וחובותיו במישור תפקידו כראש הרשות .ע זאת ,במישור התכלית הראויה ושלא מתוק +הוראת
המחוקק הננו סבורי כי נכו להחיל את החובה האמורה על יושבי ראש ועדות ממונות וזאת
כנורמה ראויה ונדרשת וכחלק ממכלול הדרישות שנית לקבוע כתנאי למינויי וכהונת על ידי
משרד הפני".
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙„Â˜Ù·Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù·˘ ˙ÂÚÈ·˜‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯Ï ˘È˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÂÓÓ ‰„ÚÂ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÏÚ ˙ÂÏÈÁÓ ÏÈÚÏ
·ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï ‰·ÂÁÏ Ú‚Â ¯·„‰˘ ÏÎÎ Â‚ÈÂÒ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÚÈ·˜Â ,¯Á
‡ÏÂ ,‰ÂÓÓ ‰„ÚÂ ¯"ÂÈ Ô‰ÎÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ Ì‚ ‰ÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ ÒÈÒ·· ˙„ÓÂÚ˘ ˙ÈÏÎ˙‰
¯˜ .¯Á· ¯ÈÚ ˘‡¯ È·‚Ï

הגשת הצהרת הו
במאי  2009בדק משרד מבקר המדינה א ראשי רשויות מקומיות וסגניה קיימו את חובת
להגיש הצהרות הו בראשית תקופת כהונת ובסיומה .הבדיקה נעשתה בקרב ראשי רשויות
וסגניה שהחלו לכה בי אוקטובר  2001למאי  .2009לצור הבדיקה מיי משרד מבקר המדינה
את ראשי הרשויות והסגני לשתי קבוצות :ראשי רשויות וסגני שהחלו את כהונת בתקופה
שבי אוקטובר  2001לאוקטובר  ;(‡ ‰ÙÂ˜˙ - ÔÏ‰Ï) 2007וראשי רשויות וסגני שהחלו את
כהונת בתקופה שבי נובמבר  2007למאי  .(· ‰ÙÂ˜˙ - ÔÏ‰Ï) 2009לצור הבדיקה הוכנו
רשימות של ראשי כל הרשויות המקומיות שנבחרו בתקופות אלה בבחירות לכל הרשויות,
בבחירות לרשויות מסוימות ,בבחירות מיוחדות ובבחירות למועצות אזוריות ושל יושבי ראש
ועדות ממונות.
8

מהנתוני שברשימות עולה כי בתקופה א ובתקופה ב כיהנו  284ו  229ראשי רשויות מקומיות
)בהתאמה(;  27ו  29מה היו יושבי ראש ועדות שמונו בידי שר הפני .כל ראשי הרשויות
המקומיות היו חייבי בהגשת הצהרות הו .עוד היו חייבי בהגשת הצהרות הו כ  360סגני ראשי
רשויות.9

__________________
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מה& נבחרו  152ו 163ראשי רשויות בתקופה א ובתקופה ב )בהתאמה( בבחירות לכל הרשויות.
מספר& של סגני ראשי הרשויות המקומיות הוער' על ידי משרד מבקר המדינה על בסיס נתוני&
שקיב ,מדוחות הביקורת המפורטי& לרשויות המקומיות לשנת  2007שהכינו רואי חשבו עבור
משרד הפני& .מספר זה אינו כולל סגני ראשי רשויות מקומיות באזור יהודה והשומרו )ראו הערה .(7
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ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰Ó .1
· ‰ÙÂ˜˙·Â ‡ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ È˘È‚Ó ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈ·Â
È‚Ò ¯ÂÚÈ˘ .ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ (‰Ó‡˙‰·) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ó 33%-Â 39% ˜¯ Â˘È‚‰
Ô˙Â‡· ‰Ï‡ ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰˘ ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯
.„·Ï· (‰Ó‡˙‰·) 9% -Â 18% ‰È‰ ˙ÂÙÂ˜˙
‡Ï ÌÈ‚Ò‰Ó 80%-Ó ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ó 60%-Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
.ÈË¯Ù‰ ÌÂ‰ ÏÚ ‰¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï ˜ÂÁ· Ì‰ÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÚˆÈ·
להל הצגה גרפית של שיעורי ראשי הרשויות המקומיות וסגניה שהגישו הצהרות הו בתקופות
:הכהונה האמורות לעיל
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˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô˙Â‡ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ Ï˘ ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰ È„ÚÂÓ ˙ÈÁ·Ó .2
Â˘È‚‰ · ‰ÙÂ˜˙· ÌÈ‰ÎÓ‰Ó 7%-Â ‡ ‰ÙÂ˜˙· Â‰ÈÎ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ó 3.5%
È˘‡¯Ó 12%-Â 17% ;˘¯„Î ,Ì˙Â‰Î ˙È˘‡¯ „ÚÂÓÓ ÌÂÈ ÌÈ˘È˘ ÍÂ˙· ˙Â¯‰ˆ‰‰ ˙‡
.Ì˙Â‰Î ˙È˘‡¯Ó ‰˘ ÈˆÁ ÍÂ˙· ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰ (‰Ó‡˙‰·) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
להל הצגה גרפית של שיעורי הגשת הצהרת הו בידי ראשי רשויות מקומיות בתקופה א במועדי
:השוני
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·˙˜˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï ÌÈ‚Ò‰Ó 2%-ÎÂ 12%-Î ˜¯ Â˘È‚‰ · ‰ÙÂ˜˙·Â ‡ ‰ÙÂ
)·Ô˙Â‡ Â˘È‚‰ (‰Ó‡˙‰·) ÌÈÙÒÂ 5%-Â 4% ;˜ÂÁ· Ú·˜˘ „ÚÂÓ· ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ (‰Ó‡˙‰
·˙.˜ÂÁ· Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰Ó ‰˘ ÈˆÁ ÍÂ
Â„ÓÚ ‡Ï ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È¯Á· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈÂ˙‰Ó
·„¯.˜ÂÁ· Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ Ô˙Â‡ Â˘È‚‰ Ì·Â¯Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ÏÏÎ Í
 10% .3מראשי הרשויות המקומיות ו  2%מהסגני שהגישו הצהרות הו בתקופת כהונת
הראשונה נבחרו לתקופת כהונה שנייה והגישו הצהרת הו חדשה בסמו לראשית תקופת הכהונה
החדשה .הצהרת הו זו יכולה לשמש ג הצהרת הו לסיו תקופת כהונת הראשונה .נבחרי
ציבור שלא נבחרו לכהונה נוספת לא הגישו הצהרות הו בסיו תקופת כהונת ,בניגוד לנדרש.
ראש המועצה האזורית בני שמעו ,מר משה פאול ,היה הנבחר היחיד שהגיש הצהרת הו לסיו
כהונה כנדרש ,למרות שלא נבחר לתקופת כהונה נוספת.
 .4בדצמבר  2009שלח משרד מבקר המדינה מכתבי ל  180ראשי רשויות מקומיות ויושבי
ראש ועדות ממונות שנבחרו במועדי הבחירות שבתקופה ב או מונו לתפקיד בתקופה זו ,ובה
הובהר לה כי על פי המידע שהיה בידי משרד הפני במאי  ,2009ה לא קיימו את הוראות חוק
הצהרת הו.
עד אמצע מרס  2010השיבו  150ראשי רשויות מקומיות ) (83%על המכתב האמור .במכתביה
הובאו שלוש התייחסויות לממצאי ,כדלהל:
 32 .1ראשי רשויות מקומיות הגישו את הצהרותיה לאחר מאי  2009ועד דצמבר  ,2009ולכ
שמותיה לא נכללו ברשימת מגישי ההצהרות שהיו במועד בדיקת משרד מבקר המדינה .הצהרות
אלו הוגשו למעלה מחצי שנה לאחר מועד הבחירות .יצוי כי במהל התקופה שבה ביצע משרד
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מבקר המדינה את הביקורת בנושא זה ,פנה משרד הפני לראשי הרשויות המקומיות המכהני על
מנת שאלו ימלאו את הוראות הדי ויגישו את ההצהרות על הונ הפרטי.
 .2שבעה ראשי רשויות שכיהנו ג בתקופת כהונה קודמת )אחת או יותר( כראש רשות מקומית
הודיעו למשרד מבקר המדינה כי ה הגישו הצהרת הו לאחר בחירת לראשונה לכהונת ראש
רשות ולא ראו מקו להגיש עוד הצהרה ע בחירת לתקופת כהונה נוספת .בעקבות פניות משרד
מבקר המדינה הודיעו ראשי רשויות אלו כי ימציאו לנאמ משרד הפני את ההצהרות הנדרשות.
 105 .3ראשי רשויות מקומיות הודיעו למשרד מבקר המדינה כי לא הגישו הצהרות הו מפני
שלא ידעו על הוראת החוק בנושא זה או מפני ששכחו .בעקבות פניית משרד מבקר המדינה הגישו
 56מה הצהרות הו ו  49ראשי רשויות הודיעו כי ה יכינו הצהרות וישלחו אות למשרד הפני
לאלתר .שישה מראשי הרשויות שלא הגישו הצהרות חדלו לכה בתפקיד ושוב לא נדרשו
להגיש.
Â‡ÈˆÓ‰ ‡ÏÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈÙ ÏÚ Â·È˘‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ 30 .4
ÏÂÙÈËÏ Ì‰È˙ÂÓ˘ ‰·Â ‰ÓÈ˘¯ ¯È·Ú‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰
.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÂÚˆÈ· ‡Ï ÌÈ‚Ò‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ·Â¯˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
‡˙ Ì˙ÒÈÎ ¯Á‡Ï ÈË¯Ù‰ ÌÂ‰ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÓ‰ ,ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
È¯Á· Ï˘ ÏÂÊÏÊ ‡Ë·Ï È„Î ÂÊ ‰ÚÙÂ˙· ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÓÂÈÒ·Â „È˜Ù˙Ï
‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰˜È˙‡Â ˜ÂÁ ÈÎ¯Ú· ‰ÚÈ‚ÙÂ ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ¯Â·Èˆ‰
‡˙ ,ÌÈ·˘Â˙ ÏÚ ÔÈ„‰ ˙ÙÈÎ‡· ˙Â·¯ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È¯Á· ˙Â‡Ó˘ ‰„·ÂÚ‰
‡¯Â·Èˆ‰ È¯Á·Î Ì˙Â‰Î ˙¯‚ÒÓ· ˜ÂÁ‰ Ì‰ÈÏÚ ÏÈËÓ˘ ˙Â·ÂÁ ÌÓˆÚ· ÌÈ‡ÏÓÓ ÌÈ
.ÂÈÓ‡Â

טיפול משרד הפני בנושא הצהרות ההו
בסעי 4 +לחוק הצהרת הו נקבע" :שר הפני בהתייעצות ע השופט יעמיד לרשות השופט את כל
הסיוע המינהלי הדרוש לו לצור ביצוע חוק זה" .משרד הפני מינה את מנהל האג +לשכר ולכוח
אד ברשויות המקומיות שבמשרד הפני ,מר ישראל שפיצר ,לנאמ להגשת הסיוע המינהלי
לשופט )להל הנאמ(.
˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ Ï˘ ÌÈ‚Ò ÏÚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
בבדיקת תיקי הנאמ נמצא כי לא הייתה ברשותו רשימה הכוללת את כל החייבי בהגשת הצהרת
ההו ראשי רשויות מקומיות וסגניה אלא רשימה של ראשי הרשויות המקומיות בלבד.
יצוי כי בסעי)28 +א() (2לחוק בחירת ראש הרשות ובסעי37 +ז לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,התשי"ח  ,1958נקבע כי שר הפני יפרס ברשומות ,בי היתר ,הודעה על בחירה של
סג ראש רשות.
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È˘‡¯Ï ÌÈ‚Ò‰ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÔÈÎ‰ ‡ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ÔÓ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ
¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ‰˘˜· È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘ÓÏ ¯ÊÚ ÈÏÎ ÂÓˆÚÓ ¯ÈÒÁ‰ ÍÎ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ È‚Ò· ÏÂÙÈË‰
ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏ ÂÏÎÈ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÈÒÈÒ·‰ Ú„ÈÓ‰ ‰È‰ ‡Ï ÔÓ‡ÏÂ ËÙÂ˘Ï ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙¯Â˜È·· ¯ÂÓ‡Î .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ È‚Ò ˙Â‡Ó È„È ÏÚ ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙‡ Â˘È‚‰ ‡Ï 2004 ˙˘Ó ÂÂÓ˘ ÌÈ‚Ò‰Ó 80%-Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
.˘¯„Î
·˜˘ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ÁÂÏ˘Ï ‰
 .1בדצמבר  2003ובנובמבר  ,2008מיד לאחר הבחירות למועצות הרשויות המקומיות
ולראשיה ,10שלח הנאמ מכתב לראשי הרשויות המקומיות ובו התבקשו להעביר אליו הצהרת
הו חתומה בפני עור די )להל מכתב הפנייה(.
נמצא כי הנאמ פנה לראשי הרשויות המקומיות רק לאחר מערכות הבחירות לכל הרשויות
המקומיות המתקיימות אחת לחמש שני .פנייה כזו לא נעשתה בסמו למועדי בחירות אחרות
לרשויות מקומיות בחירות לראשי מועצות אזוריות ,בחירות לרשויות מסוימות ובחירות
מיוחדות .כמו כ לא הועבר מכתב הפנייה בסמו למינוי יושבי ראש ועדות ממונות .פנייה לראשי
רשויות שסיימו את תפקיד כלל לא נעשתה.
בפועל כשליש מראשי הרשויות המקומיות וסגניה לא קיבלו את מכתב הפנייה שנהג הנאמ
לשלוח מיד לאחר הבחירות לרשויות המקומיות.
ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ˜ÂÁ· ‰Ú·˜˘ ‰·ÂÁ‰ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈÙ‰ ·˙ÎÓ ˙Ï·˜· ˙È˙ÂÓ ‰È‡ Ô·ÂÓÎÂ Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚ ˙ÏËÂÓ
ÌÚ .·˙ÎÓ‰ ˙Ï·˜Ï ¯˘˜ ÈÏ· Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ÏÚ .ÔÓ‡‰Ó
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ¯Á‡Ï ÁÂÏ˘Ï ‚‰Â ‡Â‰˘ ‰ÈÈÙ‰ È·˙ÎÓ˘ ‡„ÂÂÈ ÔÓ‡‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ˙‡Ê
˘‡¯ È·˘ÂÈÏ Ì‚ Â¯ÒÓÈÈ Ì‰ ÈÎÂ ,˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ ÏÎ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÂÁÏ˘ÈÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ¯Á·Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ·˙ÎÓ ÁÏ˘È ÔÓ‡‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÂÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
.Ì˙Â‰Î
 .2נמצא כי הנאמ לא נהג לשלוח את מכתבי הפנייה האמורי ג לסגני של ראשי הרשויות
המקומיות .אמנ בדצמבר  ,2004ע החלת החובה להגיש הצהרות הו על סגני ראשי רשויות
מקומיות ,שלח הנאמ מכתבי לראשי הרשויות המקומיות ובה ציי את התיקו לחוק שבו
נקבעה חובת הסגני לשלוח הצהרה .ואול פנייה אישית לכל סג ראש רשות שנבחר לא הועברה
כאמור .יצוי כי ראשי הרשויות לא התבקשו להעביר את המכתבי לידיעת סגניה.
בנובמבר  2008ביקש הנאמ כאמור מראשי הרשויות המקומיות להמציא לו הצהרות הו .נמצא כי
הנאמ לא שלח מכתבי דומי לסגני.
__________________
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„¯Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ÌÈ¯Á·Ó ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘È
מציאות שבה מאות נבחרי ציבור אינ מקיימי את החובה שהוטלה עליה בחוק הצהרת הו
מחייבת נקיטת פעולות על ידי משרד הפני והנאמ ,והפעולה הבסיסית הראשונה היא שליחת
מכתב לכל אחד מנבחרי הציבור הללו.
ÔÓ‡‰ ‰Ù ‡Ï 2009 ˙˘· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙˘Ú ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ „ÚÂ ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
È˘‡¯Ï ·˙ÎÓ ÔÓ‡‰ ÁÏ˘ 2009 Ò¯Ó· .ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È¯Á·Ï
ÔÈÂˆ ‰Ê ·˙ÎÓ· .‰Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡Ï ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ÂÁÏ˘ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
‡Ï ‰Ê ‰ÈÈÙ ·˙ÎÓ ÌÏÂ‡Â ,ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï ÌÈ‚Ò‰ ˙‡ Ì‚ ·ÈÈÁÓ‰ È˜ÂÁ‰ ¯Â˜Ó‰
˘.È˘È‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ‚ÒÏ ÁÏ
היוע /המשפטי למשרד הפני מסר בתשובתו מאפריל  2010כי "משרד הפני אינו נדרש וא +אינו
מוסמ על פי הוראות החוק לבצע פיקוח ובקרה על קיו הוראות החוק אשר חורגי מהסמכת
המחוקק אשר הסמי את המשרד לית סיוע מינהלי גרידא לשופט לצור ביצוע החוק וזאת
בהתייעצות ע השופט ...חובה לקיי מער מעקב ופיקוח על ביצועו לרבות מסירת הודעות
אישיות לראשי הרשויות וסגני ראשי הרשויות בדבר קיומו של החוק ,אינ מעוגנות בהוראות
החוק ויתר על כ לגבי חלק ,א +אי בידי משרד הפני הסמכות לביצוע" )ההדגשה במקור(.
ÔÂÈ˜È ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ Ì‰È‚ÒÂ ÌÈ¯Ú È˘‡¯ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï ‰·ÂÁ‰
ÂÊ ‰·ÂÁ .ÍÎÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ˘‡ È„È· Â„˜ÙÂÈ ¯Â·Èˆ‰ ÈÈÈÚ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈ¯Á·‰ Ï˘ Ì‰ÈÙÎ
ÂÓˆÚ ¯È˙Â‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡ ,¯Â·Èˆ ¯Á· ÏÎ ÏÚ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏËÂÓ
˙¯ËÓ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ Ì„˜È˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‡Ï‡ ,˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ·Ï „·Ï· ÈÏ‰ÈÓ Ì¯Â‚Î
.‰˙Ó ˙Â‡Ï ÍÂÙ‰È ‡Ï ˜ÂÁ‰˘ ˙Ó ÏÚ ,˜ÂÁ‰
‡ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰Ï ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ
 .1בחוק הצהרת הו לא נקבעה ענישה לראשי רשויות מקומיות ולסגניה שלא קיימו את
הוראות החוק .בדיו שקיימה ועדת המשנה של ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת בפברואר
 2008בעניי הצעת חוק העיריות נדו ג היעדר הענישה בחוק .יו"ר הוועדה דאז ,מר אופיר פינס
פז ,הציע לשלול שכר מנבחרי ציבור שלא הגישו הצהרת הו שלושה חודשי לאחר כניסת
לתפקיד; עוד הציע לקנוס אות ב  15,000ש"ח בגי כל חודש של איחור בהגשת הצהרת ההו
לאחר סיו הכהונה .היוע /המשפטי לוועדה ,מר תומר רוזנר ,הציע להחיל על הקנס את ההצמדה
הקבועה בחוק העונשי ,התשל"ז  .1977עד מועד הביקורת בנושא זה )יולי  (2009לא גובשו
ההצעות האמורות לכדי הצעות חוק ,ואי הגשת הצהרת הו בידי נבחרי הרשות המקומית נותרה
ללא ענישה.
 .2אג +בכיר לביקורת ברשויות המקומיות שבמשרד הפני )להל אג +הביקורת( מבצע בכל
שנה ביקורת בכל הרשויות המקומיות )להל דוח הביקורת השנתי( .נוס +על בדיקה חשבונאית
ועזרה בהוצאת דוח כספי של הרשות המקומית ,הביקורת כוללת בדיקה של קיו מינהל תקי
ברשות ועמידה בהוראות די .נמצא כי ביקורת זו לא כללה בדיקה של ביצוע הוראות חוק הצהרת
הו בידי נבחרי הרשות המקומית.
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ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ÁÎÂ
È„È· ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˜ÂÁ ˙‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÌÂÁ˙· ‰˜È„· È‡ˆÓÓ È˙˘‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„· ÏÂÏÎÈ
·.‰È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÙÒÂ ‰„ÈÓ ˙Ó‡Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È¯Á
היוע /המשפטי למשרד הפני מסר בתשובתו" :הביקורת שנעשית על ידי האג +לביקורת עוסקת
בנושאי הנוגעי לתפקודה של הרשות המקומית .במקרה של חוק הצהרות הו ,מדובר בחובה
אישית של ראש הרשות המקומית שאינה נוגעת לתפקודה של הרשות ,אלא נועדה לשמש כלי
בקרה על ידי רשויות האכיפה על התנהלות הנבחרי".
יש לציי כי משרד הפני הוא הקובע את גבולות הביקורת של האג +לביקורת הרשויות המקומיות
שפועל במסגרתו ,וביקורת זו מתייחסת מדי פע בפע ג למחדלי של נבחרי במילוי
חובותיה האישיות הקבועות בחוק .מנהל האג ,+מר דני ריי ,+הודיע למשרד מבקר המדינה
באפריל  2010כי הוא מסכי לכלול את נושא הצהרות ההו של ראשי הרשויות המקומיות
וסגניה בנוהל העבודה של רואי החשבו הבודקי ברשות המקומית ,א הדבר יהיה מקובל על
מנהל מינהל השלטו המקומי.
˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ‰ È¯Á·Ó ˜ÏÁ˘ Û‡˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
ÛÂÎ‡Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ë˜ ‡Ï ,ÔÂ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ Â¯ÒÓ ‡ÏÂ Ì˙·ÂÁ
.ÂÊ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ
È„È· Â„˜ÙÂÈ ¯Â·Èˆ‰ ÈÈÈÚ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,¯ÂÓ‡Î
‡˘Â‡È·ÈÂ ˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ‰ ˙‡ Â¯È·‚È˘ ˙ÂÓÂÊÈ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ
„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡Ê ÏÏÎ· .¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ÌÈ¯ÒÂÓ˘ ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚Ï
˙˘‚‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÎÏ ˙ÂÚ„Â‰ ˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ ÏÎ ¯Á‡Ï ÁÂÏ˘Ï „ÈÙ˜È
ÈÎ „ÈÙ˜ÈÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ‰ÎÓ‰ ÌÈ‚Ò‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ÊÎ¯È ,ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰
·˜ÚÓ‰ .ÌÈ‚ÒÏ Ì‚ ¯·ÚÂ˙ ÔÂ‰‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ï ˙¯·ÚÂÓ‰ ‰ÈÈÙ ÏÎ
·˘È ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ‡˘Â
¯·„· ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ È¯Á· ÏÚ ‰Èˆ˜Ò ÏÈËÈ˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó
.˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÏÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È„È· Ô˙ÈÈÂ ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰
מנהל האג +לשכר ולכוח אד ברשויות המקומיות שבמשרד הפני הנאמ מסר בתשובתו
מאפריל " :2010משרד הפני לא יכול לנקוט כלפי הרשויות בפעולות משמעותיות ,כל עוד החוק
נותר ללא ענישה .עמדתנו שיש לקבוע סנקציה בחוק ג על ראשי רשויות וסגניה שלא פעלו
כחוק וכי יש לעשות זאת בהקד האפשרי".

ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות
חברי מועצה עוסקי ,כאמור לעיל ,בעיסוקי פרטיי שוני נוס +על כהונת במועצת הרשות
המקומית או בוועדה המקומית לתכנו ולבנייה .כ ,לדוגמה ,עורכי די עשויי להחזיק במשרד
בד בבד ע כהונת כנבחרי ציבור .בכללי לנבחרי ציבור נקבע כי חבר מועצה ינהג "במילוי
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תפקידו באמו וללא משוא פני ,תו גישה הוגנת כלפי הכל ובלא שיהיה לו עניי אישי
בהחלטותיו ובפעולותיו ,א +למראית עי ...חבר המועצה ינהל את ענייניו כ שלא יהיה ניגוד
ענייני בי תפקידו כחבר המועצה לבי תפקיד אחר או עניי אישי שלו".11
במאי  2009הונחה על שולח הכנסת ה " 18הצעת חוק גילוי ענייני של נבחרי ציבור" .12מציעי
החוק הבהירו כי החוק נועד "להסדיר גילוי בפני הציבור של ענייניה של נבחרי ציבור ושל
מועמדי לכהונה כנבחרי ציבור ,לש מניעתו וחשיפתו של חשש לניגוד ענייני" .בהצעת החוק
נאמר כי הנבחרי ,ובה מועמדי למועצת רשות מקומית ,יהיו חייבי בהגשת דוח גילוי ענייני
של המועמד בחמש השני הקודמות למועד הגשת הדוח.
הוועדה למניעת ניגוד ענייני
‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ È·ÈËÓ¯Â‰ ÒÈÒ·‰
בשנת  1984פורסמו ,כאמור ,כללי בדבר מניעת ניגוד ענייני של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות .13אשר אושרו על ידי מרכז השלטו המקומי .14כללי אלה מאגדי את העקרונות
הכלליי של דיני ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות הקבועי בחקיקה ובפסיקת
בית המשפט .בסעי 6 +לכללי לנבחרי ציבור נקבע:
)א( חבר מועצה המבקש חוות דעת מראש בנושא ניגוד ענייני יפנה לוועדה מייעצת;
חוות דעת יכול שתתבקש בעניי מסוי או בנושא כללי) .ב( שר הפני ,בהתייעצות ע
מרכז השלטו המקומי ,ימנה ועדה מייעצת ]להל הוועדה למניעת ניגוד ענייני או
הוועדה[ לשאלות של ניגוד ענייני) .ג( ) (1חברי הוועדה יהיו :נציג היוע /המשפטי
לממשלה ,שיכה כיושב ראש הועדה ,ראש רשות מקומית ,יוע /משפטי של רשות
מקומית ,מבקר פנימי של רשות מקומית ונציג משרד הפני) ...ד( תפקידי הוועדה יהיו:
) (1לתת חוות דעת ויעו /לחבר מועצה הפונה אליה; ) (2לקבוע לעניי] ...איסור קבלת
טובת הנאה וסייגי לאיסור זה[ איסורי וסייגי נוספי לקבלת טובות הנאה; ) (3לגבש
ולפרס הנחיות בנושא ניגוד ענייני.
עוד נקבע כי החלטות הוועדה למניעת ניגוד ענייני או של יושב ראש הוועדה יועלו על הכתב,
וכי הוועדה תחליט בכל מקרה לפי נסיבותיו א להעביר העתק מהחלטתה לראש הרשות
המקומית או לחבר מועצה אחר .כמו כ נקבע כי היא רשאית לפרס את החלטותיה ואת
הנחיותיה.
במועד הביקורת היו חברי הוועדה :המשנה ליוע /המשפטי לממשלה ,מר מלכיאל בלס ,יו"ר
)להל יו"ר הוועדה(; ראש עיריית חולו; היועצת המשפטית לעיריית נתניה; ומבקר עיריית כפר
__________________

11
12
13
14

18

ראו הערה .2
הצ"ח פ 1077/18/של חברי הכנסת שלי יחימובי' ואופיר פינספז .הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה
על שולח! הכנסת ה 17על ידי חברי הכנסת הללו )פ.(3493/17/
ראו הערה .2
מרכז השלטו! המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות ואת המועצות המקומיות בישראל.
לפי התקנו! שלו ,המרכז משמש ,בי! היתר ,מדרי* ומכוו! של הרשויות המקומיות החברות בו.
תפקידו לפעול כארגו! יציג שלה! כלפי מוסדות וארגוני +ציבוריי +בענייני +הנוגעי +לשלטו! המקומי
ולהבטיח את השתתפותו בדיוני +ובהכרעות של מוסדות אלה בנושאי השלטו! המקומי.
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סבא .סגנית היוע /המשפטי למשרד הפני הייתה נציגת משרד הפני בוועדה עד פרישתה ביולי
.2008
„ÚÂÓ „ÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙È‚Ò Ï˘ ‰˙˘È¯Ù Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘¯„Ï „Â‚È· ˙‡Ê ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‚Èˆ ‰„ÚÂÂ· ‰È‰ ‡Ï (2009 ÈÏÂÈ) ‰Ê ‡˘Â· ˙¯Â˜È·‰
·.15¯Â·Èˆ È¯Á·Ï ÌÈÏÏÎ
מנהל האג +לשכר ולכוח אד ברשויות המקומיות שבמשרד הפני מסר בתשובתו" :הערת
המבקר מתקבלת ,אשר על כ לנציג הלשכה המשפטית בוועדה מונה עו"ד נת בביו .+יחד ע זאת
נדגיש שבכל דיוני הוועדה נכחתי כמשקי +מטע משרד הפני".
‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈÙ· ÏÂÙÈË‰ Í˘ÓÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú
הוועדה למניעת ניגוד ענייני נהגה להתכנס לדיוני ולמת חוות דעת חמש פעמי בשנה .חוות
דעת הוועדה נשלחו לכמה גורמי :הפונה ,נבחר הציבור ,היוע /המשפטי לרשות המקומית
ולעתי ג לראש הרשות המקומית .חוות דעת שעסקה בנושא עקרוני נשלחה ג ליוע /המשפטי
למשרד הפני.
ע קבלת הפנייה נהגה מרכזת הוועדה לבקש את תגובתו של נבחר הציבור שבעניינו הפנייה
)להל נבחר הציבור( וכ הבהרות מגורמי הנוגעי בדבר ברשות המקומית .הפניות לקבלת
חוות דעת והאסמכתאות הנוגעות לה הובאו לעיו חברי הוועדה.
הוועדה למניעת ניגוד ענייני הרחיבה את מעגל הפוני שזוכי לקבל את חוות דעתה מעבר למה
שנקבע בסעי)6 +ד() (1לכללי לנבחרי ציבור .נוס +על פניות של חברי מועצה ברשויות מקומיות
שביקשו את חוות דעתה בעניינ ,היא דנה בפניות של חברי מועצה שהפנו שאלות הנוגעות
לענייני חבריה במועצה ושל גורמי אחרי ,כגו יועצי משפטיי של הרשות המקומית.
בשנות עבודתה גיבשה הוועדה הנחיות בנושאי שוני הנוגעי לניגוד ענייני בהתא לאמור
בסעי)6 +ד() (3לכללי לנבחרי ציבור .להנחיות נוספו חוות דעת עקרוניות שהיא נתנה בתחומי
אלה .ההנחיות וחוות הדעת נכללו בקוב /אחד 16ופורסמו באתר האינטרנט של משרד המשפטי.
משרד מבקר המדינה בח את אופ טיפול הוועדה בפניות שהגיעו אליה בשלוש השני שקדמו
למועד הביקורת )יוני  2006יוני  ;2009להל תקופת הבדיקה( .בתקופת הבדיקה קיבלה
הוועדה  285פניות .לגבי  110מה היא לא נדרשה לתת חוות דעת ;17ל  25פוני נית ייעו/
בטלפו או בדואר אלקטרוני ,בלא שנדרשה חוות דעתה; יתר  150הפניות חייבו מת חוות דעת,
ועד מועד סיו הביקורת )יוני  (2009נתנה הוועדה את חוות דעתה לגבי  99מהפניות הללו.
__________________
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לישיבות הוועדה הוזמנו כמשקיפי מנהל האג לשכר ולכוח אד ברשויות המקומיות שבמשרד
הפני  ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ,היוע המשפטי למרכז השלטו המקומי ונציג משרד
המשפטי .
˜ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ‡˘Â · ÔÈ„ È˜ÒÙÂ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ı·Âאפריל .2007
פניות שהנושאי בה רק הובאו לידיעתה; נושאי שלא היו בסמכותה; פניות שבטל הצור #בטיפול
בה מאחר שהנבחר הפסיק לכה או הפסיק לפעול בתחו שיצר ניגוד ענייני ; ונושאי שמצויי
בדיו משפטי.
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.1

להל תצוגה גרפית של זמ הטיפול בפניות שלגביה ניתנה חוות הדעת:
å÷ãáðù úåéåùøá íéðáîä éåôéî
äðùî øúåé
(8) 8%

äðù ãò äðù éöç
(20) 20%

äðù éöç ãò
(71) 72%

„ÚÂÓÓ ‰˘ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ ¯Á‡Ï Â˙È ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÓ 28% ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈÂ˙‰Ó
„ÚÂÓ ¯Á‡Ï ‰˘Ó ¯˙ÂÈ Â˙È Ô‰È·‚Ï ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ˙ÂÈÙ ‰ÂÓ˘ Ô‰· ,Ô˙Ï·˜Ï ‰ÈÈÙ‰
.‰ÈÈÙ‰
 47 .2מהפניות שלגביה טר ניתנה חוות דעת היו במועד הביקורת בטיפול הוועדה פחות
ממחצית השנה .שתי פניות היו בטיפול במש למעלה משנה ועד שנתיי ,ושתי פניות היו בטיפול
יותר משנתיי.
מרכזת הוועדה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי הדיו בחלק מחוות הדעת מצרי זמ רב:
"הוועדה נוהגת לקיי ,לבקשת של הנילוני ,או בשל מורכבות הפניה דיוני חוזרי בחוות
הדעת בעניינ] ...דבר ש[ מאט את האפשרות למת תשובה מהירה בפניות האחרות ...חלק מ
הפניות מעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות המצריכות טיפול רב ,פנייה לגורמי רבי ,בדיקת
מסמכי רבי וכו'".
˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÎ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ¯Â·Èˆ È¯Á· ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡È‰ ˙ÂÈÙ· ÏÂÙÈË‰
·ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ˙È˘Ú Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ÍÎÏ ˘˘Á ÌÈÈ˜ Â·˘ ·ˆÓ
‡‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˘·‚Ï ÏÎÂ˙˘ ˙Ó ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ˙ÂÙ‰Ï ˘È ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÓÂ˘˙ ÂÏÈ‡ ‡ÂÙ
·.‰ÈÈÙ‰ ˙Ï·˜Ï Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú ÍÂÓÒ· ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó ËÚÓÏ ,‰ÈÙÏ ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈÈÈÚ
משרד המשפטי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס " :2010הסדר מינהלי בו שאלות
של ניגוד ענייני מנותבות לדיו בוועדה של מספר חברי שרוב מתנדבי ,אשר מתכנסי אחת
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למספר חודשי ...יכול לפתור רק חלק קט מ השאלות המתעוררות בתחו .לגישתנו ראוי
שהוועדה תעסוק בעיקר בפניות בנושאי עקרוניי ,אשר אינ מעלות שאלות עובדתיות רבות...
לדעתנו ,מבקרי הרשויות המקומיות והיועצי שלה ,פנימיי וחיצוניי' ,שומרי הס '+של הרשות
המקומית ,מוסמכי ויכולי לעורר שאלות בתחו ניגוד הענייני וא +להציע לה פתרונות".
משרד המשפטי א +הודיע כי צוות הוועדה תוגבר בכוח אד מינהלי ומשפטי כדי לספק מענה
מהיר יותר על פניות.
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ
הוועדה למניעת ניגוד ענייני פועלת כגו +מייע ,/ובפועל אי חובה לקיי את ההמלצות שהיא
מפרסמת .ע זאת ההמלצות ה בגדר קביעות עקרוניות שיכולות לשמש את הגופי המפקחי על
פעולות הרשויות המקומיות ,כגו משרד הפני ,בבוא להורות על הפסקת פעילות נבחר הנעשית
בניגוד ענייני.
משרד מבקר המדינה בחר באופ אקראי  14חוות דעת של הוועדה שבה היא מצאה ניגוד ענייני
בפעילות נבחר ברשות מקומית והמליצה על שינויי שעליו לעשות כדי להימנע ממצב פסול זה.
ראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ) 12עיריות ושתי מועצות מקומיות( התבקשו לדווח
למשרד מבקר המדינה על השינויי שנעשו בעקבות חוות הדעת של הוועדה.
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ˙Â·Â˘˙Ó
ÌÚ .ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ „ÂÚ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰˙Â˘ ÌÈ¯Á·‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ,ÂÓ˘ÂÈ
Ë¯ÂÙÓÎ ,ÂÏ·˜˙‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ÌÈÈ˙˘ ÈÎ ‡ˆÓ ˙‡Ê
:ÔÏ‰Ï
 .1מר אלי שמחיו ,+שבמועד הביקורת היה חבר מועצת עיריית ירושלי ,כיה עד נובמבר
 2008מועד סיו תקופת הכהונה הקודמת של מועצת העירייה ג כסג ראש העירייה בשכר.
באפריל  1999מונה מר שמחיו +לדירקטור מטע העירייה בחברה העירונית "מוריה ,חברה
לפיתוח ירושלי בע"מ" ,שבבעלות העירייה )להל חברת מוריה( ,ובנובמבר  2000הוא מונה
לדירקטור מטע העירייה בחברת "עד ,חברה לפיתוח מרכז ירושלי בע"מ" ,שבבעלות הרשות
לפיתוח ירושלי )להל חברת עד( .עוד כיה מר שמחיו +כחבר בוועדות שונות של העירייה
וכממלא מקו חבר בוועדת המשנה לתכנו ולבנייה.
ביולי  2006החל מר שמחיו +לכה כדירקטור בחברה פרטית העוסקת ,בי היתר ,בבנייה
בירושלי )להל החברה הפרטית(.
במרס  ,2008בעקבות פרסומי בעיתונות ,החלה הוועדה למניעת ניגוד ענייני לבחו את נושא
ניגוד הענייני הנוגע למר שמחיו .+ביוני  2008שלחה מרכזת הוועדה מכתב אל מר שמחיו +ובו
דיווחה לו כי הוועדה דנה בכהונתו כדירקטור בחברות הללו וכחבר בוועדות של המועצה ,וכי היא
גיבשה חוות דעת ולפיה כהונתו בדירקטוריו של החברה הפרטית המבצעת עבודות בנייה רבות
בירושלי מעוררת חשש לניגוד ענייני ע כהונתו במועצת עיריית ירושלי וע התפקידי
שהוא ממלא בה ומטעמה .לפיכ סברה הוועדה כי אי זה ראוי שימשי לכה כממלא מקו חבר
בוועדת המשנה לתכנו ולבנייה ,וכי עליו להתפטר מתפקידו כחבר בוועדת התחבורה .עוד כתבה
הוועדה כי על מר שמחיו" +להתפטר מכהונתו בדירקטוריוני של חברת מוריה וחברת עד,
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העוסקות בפיתוח עירוני במרכז העיר" .מר שמחיו +א +נדרש להימנע במסגרת עבודתו בעירייה
מטיפול בענייני הנוגעי לחברה הפרטית .העתקי המכתב נשלחו לראש העירייה דאז ,מר אורי
לופוליאנסקי )להל ראש העירייה לשעבר( ,וליוע /המשפטי לעירייה ,מר יוסי חביליו )להל
היוע /המשפטי לעירייה(.
ביולי  2008הודיע היוע /המשפטי לעירייה למרכזת הוועדה למניעת ניגוד ענייני ,במכתב תשובה
על פנייתה ,כי עמדת הוועדה מקובלת עליו לחלוטי .במכתב נוס +מאוקטובר  2008הוא הודיע כי
מר שמחיו +עדיי מכה כדירקטור בחברות עד ומוריה ,וכי א +שהתפטר מתפקידו כממלא מקו
חבר בוועדת המשנה לתכנו ולבנייה ,הוא ממשי להגיע לישיבותיה מדי פע בפע כדי להקשיב
לדיוני.
בעקבות מכתבי היוע /המשפטי לעירייה דנה הוועדה למניעת ניגוד ענייני שנית בעניינו של מר
שמחיו ,+ובמכתב מאוקטובר  2008הודיע לו יו"ר הוועדה ,בי היתר ,כי הוועדה קבעה כי "אי
מקו שתימצא בחדר הישיבות כאשר מתקיימת ישיבה של ועדת המשנה ]לתכנו ולבנייה[
הדברי אמורי ג לגבי ישיבה של מליאת הוועדה שיש לה השלכה על אחד מ הגורמי...
הקשורי] ...בחברה הפרטית[ או בבעליה" .אשר להמש כהונתו כדירקטור בחברות מוריה ועד
נכתב כי "הוועדה ]למניעת ניגוד ענייני[ מודיעה בזאת ,כי לדעתה עלי להתפטר מיידית
מכהונת בחברות אלה".
התברר כי מר שמחיו +המשי לכה כחבר בוועדת התחבורה עד סו +תקופת הכהונה הקודמת של
המועצה )בנובמבר  .(2008עוד התברר כי מר שמחיו +המשי לכה כדירקטור בחברת עד עד סו+
ינואר  ,2009ואז מונה נציג עירייה אחר לדירקטור החברה; בחברת מוריה כיה מר שמחיו+
כדירקטור ג במועד הביקורת )דצמבר  ;(2009כל זאת בניגוד לחוות הדעת של הוועדה למניעת
ניגוד ענייני.
בתשובת היוע /המשפטי לעירייה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הוא הודיע כי ג
בכהונתה הנוכחית של מועצת העירייה הוא פנה פעמי רבות למר שמחיו +ולראש העירייה ,מר
ניר ברקת ,וחיווה דעתו כי מר שמחיו +אינו יכול לכה כדירקטור בחברה הפרטית וכדירקטור
בחברת מוריה בעת ובעונה אחת.
מתשובת מר שמחיו +למשרד מבקר המדינה מראשית פברואר  2010עולה כי במאי  2009הוא
הפסיק לכה בדירקטוריו החברה הפרטית ,דהיינו כשנה לאחר מת חוות הדעת של הוועדה
למניעת ניגוד ענייני.
2008 ÈÂÈ ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ÛÂÈÁÓ˘ ¯Ó ‡ÏÈÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ¯˘‡· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÂÏÎÓ
ÏÚ ;ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÓ Â˙ÂÓÏÚ˙‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ 2009 È‡Ó „ÚÂ
Ô„Ú ˙Â¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Î Â˙Â‰ÎÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ ˙„ÚÂÂ· Â˙Â¯·ÁÓ ¯ËÙ˙‰Ï ‰È‰ ÛÂÈÁÓ˘ ¯Ó
¯Â·Èˆ È¯Á·Ï ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È· „ÓÂÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯Á‡ ÈÂÏÈÓ-È‡ .2008 ÈÂÈ· ‰È¯ÂÓÂ
.¯Â·Èˆ È¯Á·Ó ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ‰˜È˙‡ ÈÏÏÎÏÂ
˘‡¯ÏÂ ,È˜Ò‡ÈÏÂÙÂÏ È¯Â‡ ¯Ó ,¯·Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â‡¯˙‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜ ÌÚ ÈÎ ,˙˜¯· ¯È ¯Ó ,ÈÁÎÂ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‚Â‡„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
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¯‡˘ ˙È˘‡¯· ÈÎ 2010 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ¯·Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
¯Ó ÌÚ ‰˘È‚Ù ÌÈÈ˜ ‡Â‰ ,ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ·˙ÎÓ ˙Ï·˜ ÌÚ ,2008 ÈÏÂÈ
˘¯ËÙ˙‰Ï Ì‡‰ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜È˘ ÂÈ˙˘˜È· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰·" ÈÎÂ ,ÛÂÈÁÓ
ÔÂÎ˙Ï ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ· Â˙Â¯·ÁÓ ¯ËÙ˙È˘ Â‡ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â˙Â¯·ÁÓ
ÚÈ„Â‰ ÂÊ ‰˘È‚ÙÏ Í˘Ó‰· ."'‰È¯ÂÓ' ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰¯·Á· Â˙Â¯·ÁÂ ‰¯Â·Á˙‰ ˙„ÚÂ ,‰ÈÈ·Â
‰È¯ÂÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â˙Â‰Î È·‚Ï ÈÎÂ ,˙Â„ÚÂÂ· ÂÈ„È˜Ù˙Ó ¯ËÙ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÛÂÈÁÓ˘ ¯Ó ÂÏ
,¯·Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ È¯·„Ï .‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ,ÂÈ„ Í¯ÂÚ ˙ˆÚ· ,˘˜·Ó ‡Â‰
·‡ÔÈÈÚ‰ ÈÎ ¯·Â„Â" ,‰Ê ‡˘Â· ˙ÙÒÂ ‰ÁÈ˘ Ì‰ÈÈ· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ¯·ÓËÙÒ ˘„ÂÁ ÚˆÓ
¯ÈÚÏ ‰˘„Á ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ· ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ."„"ÂÚ È"Ú ÏÙÂËÓ
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘‡¯ÏÂ
¯‡˘ ÒÎ ÈÎ ,2010 Ò¯ÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ÈÁÎÂ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÈÎÂ ,‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰ Ì˘Ï ÏÚÙ ÔÈÈÚ‰ ÏÚ ÂÏ Ú„ÂÂÈ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓÂ ,2008 ¯·Óˆ„· Â„È˜Ù˙Ï
.ÌÈÈÈÚ‰ „Â‚È ¯ÒÂ‰Â ¯„ÒÂ‰ ÔÈÈÚ‰
 .2ראש עיריית בית שמש ,מר משה אבוטבול ,האציל בראשית דצמבר  2008לסגנו ,מר מאיר
בלעיש ,מסמכויותיו כממונה על תחו כוח האד ומשאבי אנוש בעירייה ,בעוד ב משפחתו של
הסג כיה כממונה על משאבי אנוש בעירייה.
בתשובה על פניית היוע /המשפטי לעיריית בית שמש המליצה הוועדה למניעת ניגוד ענייני
בינואר  2009כי "תיק כוח האד בעיריית בית שמש יועבר לידיו של גור אחר בעירייה".
נמצא כי המלצת הוועדה יושמה רק ביולי  2009כחצי שנה לאחר שניתנה כאשר סג ראש
העירייה הודיע לראש העירייה על סיו תפקידו כממונה על כוח אד ומשאבי אנוש.
˙ÂÂÁ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ì„‡ ÁÂÎ ÈÓÂÁ˙· ÂÏ ÏÈˆ‡‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ Â‚ÒÓ ÏÂËÈÏÂ ‰˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú
¯Á‡Ï „ÈÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,Â‚ÒÏ ¯˘‡ .˘Â‡ È·‡˘ÓÂ
˜·.‰˙Ï
בתשובת ראש עיריית בית שמש מפברואר  2010הוסבר כי ממועד קבלת חוות הדעת התקיימו
דיוני בי היוע /המשפטי לעירייה לבי משרד המשפטי בנוגע לשאלה א נית לאשר את מינויו
של מר בלעיש בכפו +למגבלות.
מר בלעיש הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס " :2010עמדת הועדה לניגוד ענייני
ככל שידוע לנו אינה 'תורה למשה מסיני' וזכותו של נבחר ציבור לבדוק עמדה זו ולערו בדיקה
משפטית מטעמו .הח"מ לאחר שער בדיקות משפטיות וציבוריות חשב ומצא כי לא קיי ניגוד
עניני וכי יש מקו להתמודד אל מול חוות הדעת אשר נתנה ...מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,
נוכח הרצו של הח"מ לעסוק בעשייה ולא בעימות משפטי ובחינו מערכות ציבוריות החליט
הח"מ להחזיר את סמכויותיו לראש העירייה ולטפל בנושאי אחרי אשר ה לא פחות חשובי".
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ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó‰
˙ÂÂ¯˙Ù‰ ÏÚÂ ‰˙Â·È˘Á ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰˙„Â·Ú ˙Â·˜Ú· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÈÂ¯˜Ú‰ ˙ÂÚÈ·˜‰Â
ÏÚ ,˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ .‰Ê ·Â˘ÁÂ ˘È‚¯ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ˙˙Â ‡È‰˘ ÌÈÈ˙ÈÏÎ˙‰
.‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ¯È‰Ó ÌÂ˘ÈÈ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó

ניגוד ענייני בהצבעה בישיבת מועצת עירייה
עיריית גבעתיי מינתה "ועדה לקשרי חו "/ובה שישה חברי ,בה שלושה חברי מועצה .באפריל
 2007החליטה הוועדה להיענות להזמנת שגרירות סי להשתת +בוועידה בי לאומית לעסקי
שתתקיי ביוני  ,2007וכי הוצאות השתתפות של חברי המשלחת ימומנו מתקציב העירייה.
בפרק השביעי שבתוספת השנייה לפקודת העיריות נקבע כי "חבר מועצה רשאי להגיש הצעות
לסדר היו של ישיבה מ המניי" .בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה ביולי  2007העלו שמונה
חברי מועצה הצעה לסדר היו בדבר נסיעתה של משלחת העירייה לסי ,ולפיה התבקשה המועצה
להחליט כלהל" :מקורבי טסי על חשבו הקופה הציבורית; ראש העיר יציג בפני המועצה את
השיקולי בהרכבת המשלחת לסי ואת עלויות הנסיעה לקופה הציבורית .נציגי המשלחת :חברי
המועצה ,על בני משפחותיה וחבריה יחזירו את ההוצאות שמימנה העירייה חזרה לקופה
הציבורית".
הצעת ההחלטה שהובאה בהצעה לסדר היו נדחתה לאחר דיו ברוב של שבעה מול חמישה חברי
מועצה )אחד נמנע(.
È˜Ò·'Ê¯Ê ÛÒÂÈ ¯Ó - ÔÈÒÏ ˙ÁÏ˘Ó· ÂÙ˙˙˘‰˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á È˘ ÂÙ˙˙˘‰ ÔÂÈ„· ÈÎ ‡ˆÓ
˙ÈÈÁ„· ÛÎ‰ ˙‡ ÚÈ¯Î‰Ï ÂÚÈÈÒ ÍÎ·Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „‚ ÂÚÈ·ˆ‰˘ ,ı¯ÓÂÙ Ì¯ÂÈ ¯ÓÂ
.Ì‰È˙ÂÚÈÒ ÔÂÓÈÓÏ ÂÎÊÂ ‰Úˆ‰‰
מר פומרנ /הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2009כי קוד לדיו העיר את
תשומת לבו של ראש העירייה "לאפשרות כי ,אולי ,יהיה זה מ הראוי ,שהמשתתפי בנסיעה
ימנעו מהצבעה" ,א הוא התבקש להצביע "בתוק +המשמעת הקואליציונית".
.ÌÈÈÈÚ „Â‚È ÍÂ˙Ó ÂÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á È˘ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ˘ ÂÙ˙˙˘‰ ‰·˘ ‰ÚÈÒ Ï˘ ÔÂÓÈÓ È¯„Ò‰Ï ˙Ú‚Â‰ ÌÂÈ ¯„ÒÏ ‰Úˆ‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰„˘Ó
ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ ‰·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ÌÈ¯·Á Ì˙Â‡ ÏÚ ‰È‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ
.‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ˙Ï·˜ ÏÚ ‰Ú·ˆ‰· ÌÙ˙˘Ï

טיפול משרד הפני בתלונות הנוגעות לניגוד ענייני של נבחרי
תלונות המגיעות למשרד הפני ונוגעות למקרי של חשש לניגוד ענייני של נבחרי ציבור מופנות
לעתי לטיפול של גורמי שוני במשרד הפני )המחלקה לפניות הציבור ,הממוני על
המחוזות( .במקרי מסוימי מחליטה הוועדה למניעת ניגוד ענייני להעביר את הפניות לטיפול
היוע /המשפטי למשרד הפני.
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מער העבודה האמור מחייב תיאו בי הוועדה לבי הגורמי במשרד הפני וקיו בקרה על
השלמת הליכי הטיפול בפניות.
הביקורת העלתה שני מקרי שבטיפול בה היו מעורבי גורמי במשרד הפני ובוועדה למניעת
ניגוד ענייני ,ונמצאו ליקויי באופ השלמת הטיפול בה:
 .1ביוני  2004התקשרה עיריית אשדוד בחוזה ע עו"ד דורו אלחריזי לקבלת שירותי
משפטיי בכל הנוגע לגביית חובות מתושבי ,כגו ארנונה וחשבו מי .בנובמבר  2006החל מר
אלחריזי לכה כחבר מועצה בעיריית אשדוד ,לאחר שחבר בסיעתו פרש מכהונתו .ע מינויו לחבר
מועצה הפסיקה העירייה להעביר תיקי לטיפולו ,א הוא המשי לטפל בכ  300תיקי שבה
החל לטפל קוד למינויו.
בדצמבר אותה שנה פנה מר אלחריזי במכתב למשנה ליוע /המשפטי לממשלה )אזרחי( שבמשרד
המשפטי וביקש לקבל חוות דעת לגבי המש טיפולו המשפטי בתיקי .המשנה ליוע /המשפטי
לממשלה העבירה את המכתב ליוע /המשפטי למשרד הפני ,לכל טיפול שימצא לנכו .עותק
ממסמכי אלו לא הועבר לוועדה למניעת ניגוד ענייני .בינואר  2007ביקש היוע /המשפטי
למשרד הפני ממר אלחריזי להמציא לו את חוות דעתה של היועצת המשפטית לעיריית אשדוד.
כעבור כמה ימי השיבה היועצת המשפטית לעירייה כי מר אלחריזי יכול להמשי בטיפול
בתיקי במש "תקופה קצובה" ,ובסיומה יועבר הטיפול בה לעור די אחר .עוד השיבה
שבנסיבות העניי אי צור בטיפול משרד הפני .היוע /המשפטי למשרד הפני לא השיב על
מכתב זה .רק לאחר תזכורת של העירייה ,במאי  ,2007הנחתה סגנית היוע /המשפטי למשרד
הפני את ממלא מקו היועצת המשפטית לעירייה להעביר את הנושא לבחינת הוועדה למניעת
ניגוד ענייני במשרד המשפטי ,וביוני  2007פנה הייעו /המשפטי של העירייה לוועדה.
הוועדה למניעת ניגוד ענייני בחנה את הנושא ובחוות דעתה קבעה כי העירייה צדקה משהחליטה
להפסיק להעביר לטיפול מר אלחריזי תיקי נוספי ,והמליצה כי יחדל "לטפל בתיקי של חייבי
שה תושבי אשדוד כ  100תיקי" .חוות הדעת של הוועדה נשלחה לעירייה ביוני  2008שנה
וחצי לאחר פניית מר אלחריזי למשרד המשפטי וחמישה חודשי לפני מועד סיו תקופת
כהונתו.
מרכזת הוועדה למניעת ניגוד ענייני הסבירה בתשובתה" :הוועדה מעדיפה לטפל ראשית
בנושאי שלא טופלו על ידי גורמי ברשות המקומית .נוכח הטיפול הענייני של היועצת
המשפטית לעירייה באותו עניי לא נמצאה דחיפות לטפל בעניי זה ,כאשר על הפרק עמדו פניות
בנושאי שלא טופלו באותה צורה על ידי הרשויות המקומיות".
מתגובות יו"ר הוועדה למניעת ניגוד ענייני והיוע /המשפטי למשרד הפני מיוני  2010עולה אי
הסכמה בשאלה מי הגור שאמור לטפל בענייני מסוג זה.
 .2הוועדה למניעת ניגוד ענייני קיבלה באמצע  2006תלונה ולפיה ראש רשות מקומית מנהל
ביישובו משרד עורכי די ,בניגוד להוראות חוק בחירת ראש הרשות .עוד נטע בתלונה כי משרדו
של ראש העירייה ייצג קבלני הפועלי ביישוב ,לרבות בתביעות נגד המועצה עצמה ,וא +הובאו
פרטי על אחת מתביעות אלו .תלונה דומה קיבלו הוועדה למניעת ניגוד ענייני ,שר הפני
והממונה על אג +בכיר לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפני מגור אחר בראשית .2007
במחשב מרכזת הוועדה למניעת ניגוד ענייני מצויות ארבע פניות בעניי זה אל היוע /המשפטי
למשרד הפני שנשלחו מיולי  2006ועד נובמבר  2008המועד שבו סיי ראש הרשות המקומית
את כהונתו אחת במכתב ושלוש בהודעות דואר אלקטרוני .בפניות היא הביעה דעה לפיה
הוועדה אינה הגור הנכו לטפל בעניי ושאלה את היוע /המשפטי למשרד הפני מה לדעתו דר
הטיפול הנכונה בעניי זה .שני מכתבי נוספי נשלחו בשנת .2009
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ארבע הפניות האמורות לא נענו .היוע /המשפטי למשרד הפני הסביר בתשובתו כי אי ביכולתו
לדעת על בסיס מער המחשוב הקיי הא פניותיה של מרכזת הוועדה האמורות לעיל אכ
התקבלו במשרדו.
נמצא כי התלונה עסקה במגוו ליקויי מינהליי ברשות המקומית האמורה ,וכי היחידה לחיוב
אישי ,שטיפלה בתלונה ,הודיעה בתשובתה למתלונני מאוקטובר  ,2007בי השאר ,כי נושא העיסוק
הנוס +של ראש הרשות המקומית אינו מוכר ליחידה ,וכי "ככל שיש ברצונכ כי א +עניי זה ייבח
ע"י היחידה אודה לכ בא תעבירו את החומר הרלוונטי למשרדנו" .היחידה פנתה לראש המועצה
רק ביולי  ,2008ערב סיו כהונתו ,בבקשה לקבל את התייחסותו לנושא ולא נענתה.
היוע /המשפטי למשרד הפני מסר כי קיבל תלונה זו מהמשנה ליוע /המשפטי לממשלה במשרד
המשפטי בספטמבר  ,2007וכי יחידתו העבירה את התלונה לטיפול היחידה לחיוב אישי
שבמשרד הפני )להל היחידה( ,והיא השיבה למתלונני ,כאמור ,באוקטובר  .2007העתק
המכתב ,שממנו עולה כי נושא העיסוק הנוס +אינו מטופל ,למעשה ,על ידי היחידה לחיוב אישי,
נשלח ליוע /המשפטי למשרד הפני .היוע /המשפטי שלח את העתק המכתב למשנה ליוע/
המשפטי לממשלה באוקטובר .2007
בינואר  2008מינה אג +בכיר לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפני רואה חשבו )להל
הרו"ח( לבדיקת התלונות האמורות .הרו"ח קיבל ,לבקשתו ,מהיוע /המשפטי לרשות המקומית
מכתב ובו הודעה כי ראש הרשות המקומית אינו מייצג גורמי כלשה מול המועצה ,ללא
התייחסות למקרה שתואר בתלונה .עד סיו כהונת ראש הרשות המקומית לא הושלמה בדיקת
הנושא ,ואג +הביקורת לא הציג ממצאי ולא הגיע לכלל מסקנה בבדיקתו.
במכתב מספטמבר  2009דיווחה היחידה ליוע /המשפטי למשרד הפני כי מכלול הנושאי
שהועלו בתלונה טופלו ,אול היחידה לא בדקה את נושא העיסוק הנוס .+דיווח זה נשלח לרכזת
הוועדה במענה למכתבה מיולי .2009
‰ÂÏ˙ ‰„ÈÁÈ‰Â „¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡·Â‰˘Ó ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„·¯ Â„ÈÓÚÈ˘ ¯ÓÂÁÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ,‰¯¯·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÈË¯Ù ˜ÂÒÈÚ
„¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÁÎÂ˘Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈÂÏ˙Ó‰ Ì˙Â˘¯Ï
È‡ÓˆÚ ¯Â¯È· ‰ÓÊÈ ‡Ï ,‰ÂÏ˙‰ ‰¯·ÚÂ‰ ‰ÈÏ‡˘ ,È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ ˙Ú„Ï ÌÈÙ‰
˘ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÂÏ˙Ó‰ ÔÓ ÈËÂÂÏ¯ ¯ÓÂÁ ˙˘˜·· ‰˜Ù˙Ò‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÏÂÓ ‰ÂÏ˙‰ Ï
.‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â‡ ÏÂÙÈË Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ‡„ÂÂÏÂ È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈÏ ˙ÂÙÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2010הסביר היוע /המשפטי למשרד הפני" :הלשכה
המשפטית העבירה את הפניה להמש טיפול הגו +המקצועי בהתא לכללי ולדר הטיפול
הנוהגת על ידו .הטלת אחריות על הלשכה המשפטית ...לקיי מעקב אחרי מאות הפניות
והנושאי שהגיעו אליה והועברו לטיפול היחידות המקצועיות ...אי לה כל בסיס ועיגו בדי
ובנוהל ובוודאי אינה עולה בקנה אחד ע חלוקת הסמכויות והמשאבי בתו כל משרד ובכלל
זאת בתו משרד הפני".
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Ï˘ ·˜ÚÓ Í˘Ó‰ ‰·ÈÈÁ ‰ÂÏ˙‰ ˙¯ÓÂÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡.‰¯Â¯È·Â ‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ È¯Á
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מרכזת הוועדה למניעת ניגוד ענייני הודיעה ביוני " :2010הוועדה מוסמכת לדו א ורק
בנושאי הקשורי לניגוד ענייני .האיסור על עיסוק נוס +אינו מהווה סוג של ניגוד ענייני ,אלא
מהווה איסור נפרד ועצמאי ,א +כי לעיתי קרובות יש לו היבטי של ניגוד ענייני .שר הפני
מופקד ,לפי סעי15 +ב לחוק ]בחירת ראש הרשות[ ...על הטיפול בנושא .לפיכ ברור ,כי האחריות
לטיפול בפניות הקשורות לחוק האמור מוטלת עליו ועל משרדו".
המשנה ליוע /המשפטי לממשלה כתב ביולי " :2010הוועדה היא ועדה מייעצת  ...הועדה הוקמה
על מנת לעודד נבחרי ציבור להיווע /בה ולא על מנת להוות גור שנועד להחלי +את מנגנוני
האכיפה של משרד הפני ,או את גורמי המטה של משרד הפני".
‡ÏÏ ˙ˆÚÈÈÓ ‰„ÚÂ ‰È‰ ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰˘ Ì‚‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÙÏ˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ¯·Â„ ‰Ê ‰¯˜Ó·˘ Ì‚‰ ;‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ
„Â‚È Ï˘ ÌÈË·È‰ Â· ÂÈ‰ ;ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÂÈ‡ ÔÚË‰
˜ÂÒÈÚ· ¯·Â„Ó˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯Ï ÚÈ„Â˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈÈÈÚ
¯ÈÚÓ „ÂÚ .¯Á‡ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ÏÙÂËÓ ‡˘Â‰˘ ‡„ÂÂ˙Â ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ÌÈË·È‰ ÌÚ ÛÒÂ
˙˜ÂÏÁ ¯·„· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÊÎ¯ÓÂ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ù˜˙˘Ó ‰È‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ˙ÂÈÂÎÓÒ
.‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó È˘· ÌÈÈÈÚ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ÈÎ ˙ÂÂÏ˙ ÂÏ·È˜˘ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· Ô‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· Ô‰ ,ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎ
˘‡¯ ˙¯ÈÁ· ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ,‰¯ÂÓ˙· ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ,‰¯Â‡ÎÏ ,˜ÒÂÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
‰ÏÙÈË ‡Ï ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ .ÔÈÈÚ· ¯Â¯È·‰ ÈÂˆÈÓÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ,˙Â˘¯‰
·˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ Â· ÏÙËÈ ¯Á‡ Ì¯Â‚˘ ‰‡„ÈÂ ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,‡˘Â
˙‡ ‰¯¯È· ‡Ï È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈ‰ ;˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,¯·ÂÚ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
Û‚‡ ;‰ÊÎ ¯Â¯È· Ï˘ ÂÓÂÈ˜ È¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ;‡˘Â‰
ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,¯·ÂÚ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙‡ „ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ Â˙˜È„· ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
,‰¯Â‡ÎÏ ,ÏÚÙ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ÏÚÓÏ Í˘Ó·Â ,‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÂÏ˙Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎ „ÂÚ· ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È
.ÔÈÈÚ‰ ¯Â¯È· ˙ÓÏ˘‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï - Â˙Â‰Î ÌÂÈÒ „ÚÂ ˙ÂÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ - ÈˆÁÂ ‰˘Ó
ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
·Ï˘ ‰¯Â¯· ‰˜ÂÏÁ ÍÂ˙ ,˙ÂÏÈÚÈ· ‰˘ÚÈÈ ¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÙ
˙˙¯·Ú‰Â Â˙ÓÏ˘‰ ˙Â·¯Ï ,ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ ,˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ
.¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ˙ÂËÏÁ‰‰
משרד המשפטי הודיע בתשובתו ממרס " :2010בהמש לטיוטת הדו"ח החליט יו"ר הוועדה
לבחו את נהלי העבודה בכלל ומול משרד הפני בפרט ,במטרה לייעל את העבודה".
מניעת ניגוד ענייני של חברי ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
בחוק התכנו והבנייה הופקדו בידי הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל הוועדה המקומית(
סמכויות רבות בנושאי תכנו הבנייה במרחב התכנו שבתחומה וכ הסמכות לתת היתר בנייה
למבקשי זאת .עוד נקבע בחוק התכנו והבנייה כי הוועדה המקומית תקי ועדת משנה לתכנו
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ולבנייה שתכלול ,בי היתר ,חלק מחברי המועצה ,וכי כל התפקידי והסמכויות של הוועדה
המקומית יוקנו לוועדת המשנה.
בסעיפי  47ו 47א לחוק התכנו והבנייה נקבעו הוראות בדבר הימנעות של חבר מוסד תכנו
מהשתתפות בדיוני ובקבלת החלטות של המוסד בנושאי שיש לו בה עניי אישי כלשהו.
בסעי 47 +לחוק נקבע כלהל:
)א( חבר במוסד תכנו שיש לו ,במישרי או בעקיפי ,בעצמו או על ידי קרובו ,סוכנו או
שותפו או על ידי קרוביה ,כל חלק או טובת הנאה בכל עני העומד לדיו במוסד או
בועדה מועדותיו
) (1יודיע על כ ליושב ראש בכתב או בעל פה מיד לאחר שנודע לו כי העני
האמור עומד לדיו; נמסרה ההודעה בעל פה ,תירש בפרוטוקול הישיבה הקרובה
של המוסד או הועדה;
) (2לא יהיה נוכח בדיוני המוסד או הועדה באותו עני ולא יצביע בהחלטה על כל
שאלה בקשר אליו.
בסעי)15 +א( לכללי לנבחרי ציבור נקבע:
חבר מועצה שהוא קבל בני הבונה בתחו המרחב התכנוני שאליו שייכת הרשות
המקומית ,לא יהיה חבר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו ולבניה ,המחליטה
בבקשות למת היתרי ,או לאישור שימוש חורג ולהקלות.
ÈÂ˙ ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÓÈ˘¯ ÈÂ˙ ˙‡ ·ÈÏˆ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˘¯ È„È· Ï‰ÂÓ‰ ÌÈÏ·˜‰ Ò˜Ù· 2009 ˙˘ ÚˆÓ‡· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰˘ ‰ÈÈ·‰ ÈÏ·˜ ¯‚‡Ó
ÂÏÚÂ‰ ‰˜È„·· .1969-Ë"Î˘˙‰ ,˙ÂÈ‡· ‰Ò„‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈÏ·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÏ·˜‰
.18˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÎ ˙Ú ‰˙Â‡· Â‰ÈÎ˘ ÌÈÏ·˜ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ÌÈ¯˘ÚÎ
„·· „· ,˙ÈÏ‰ÈÓ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ˘È˘ ˙¯Á‡ ‰„ÚÂÂ· Â‡ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ‰˘Ó ˙„ÚÂÂ· ‰Â‰Î
ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ,ÈË¯Ù ˜ÂÒÈÚ ÌÚ
˘È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙‡ ‰ÁÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÌÚ „ÈÓ ¯È‰ˆ‰Ï ‰·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÈÎ ,ÂÊ ÔÂ‚Î ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ÌÈ˘˜·Ó˘ ‰ˆÚÂÓ
˙˙¯‚ÒÓ· ÔÈÈˆÏÂ ,ÏÏÎ· ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ‡ Ì‰˘ ‰„ÚÂÂ· Ì˙Â‰Î ˙ÏÈÁ
,‰Ó‚Â„Ï ÔÂÏ‡˘ ÔÈÎÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÚˆÂÓ „ÂÚ .Ë¯Ù· ‰ÈÈ·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰ Ì‡ ÂÊ
Â˘¯„ÈÈ Ì‰ ÈÎÂ ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ˙Â˜ÈÊ È·‚Ï ˙ÂÏ‡˘ Â·Â
ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÚÈÓÏ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‚ÈÈÒ‰ .‰Ê ÔÂÏ‡˘ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÂ ˙ÂÚÏ
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÂÎ˙‰ ·Á¯Ó· ‰ÈÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˜ÒÂÚ‰ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á˘ ˘˘Á‰ ÁÎÂ
˘·˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï Û˙Â˘ ‰È‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ „˜Ù˙È Ô‰ÎÓ ‡Â‰ ‰
.˙È˘È‡ ÂÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï
היוע /המשפטי למשרד הפני מסר בתשובתו" :שר הפני אינו יכול ומוסמ לחייב חברי מועצה
שמבקשי לכה כחברי בוועדות המשנה לתכנו ולבניה להצהיר מיד ע תחילת כהונת בועדה
על עיסוקי בתחו הבניה".
__________________
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לא נבדק מי מחברי המועצה הללו כיהנו באותה עת כחברי ועדת משנה לתכנו ולבנייה.

היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

¯ÂÒÓÏ ‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÎÓÒ·˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Á ÏÎ ¯È‰ˆÈ ‰˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ˘Â¯„Ï „¯˘Ó‰ ÏÂÎÈ ,ÌÈÈÈÚ „Â‚È ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰¯‰ˆ‰
ÈÎÂ ,‰ÈÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ‰˘Ó ˙„ÚÂÂÏ ˙ÂÓ˙‰Ï ˘˜·Ó‰
‡.ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ÈÂˆÓ ÂÈ

עיסוק נוס של ראשי רשויות מקומיות
ראש רשות מקומית מנוע מלעסוק בעיסוק נוס בשכר ,וג לגבי פעילות בהתנדבות ובלא תמורה
חלי עליו סייגי וחובת דיווח .האיסור על עיסוק נוס ,הסייגי וחובת הדיווח עוגנו בתיקו
לחוק בחירת ראש הרשות ממרס  ,2001כדלהל:
הוראות החוק
בסעי 15ב לחוק בחירת ראש הרשות נקבע:
)א( ראש רשות או סג ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות  ...לא יעסוק בכל עסק
או בכל עיסוק נוס למעט עיסוק  ...בהתנדבות ובלא תמורה.
)ב( על א הוראות סעי קט )א( ,סג ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות שאינ
מגיעי כדי מלוא השכר ותנאי השירות המשולמי לסג ראש רשות באותה רשות
מקומית ,רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוס ,אחד בלבד ,א מתקיימי כל אלה:
) (1שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוס ושכרו ותנאי השירות מהרשות המקומית לא
יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי השירות המשולמי לסג ראש רשות באותה רשות
מקומית;
) (2סג ראש הרשות הודיע למועצה ולשר הפני על רצונו לעסוק בעסק או
בעיסוק הנוס ,על מהותו ועל מש %הזמ שיוקדש על ידו לצור %כ %ועל הכנסתו
והצפויה מהעסק או מהעיסוק הנוס;
) (3שר הפני אישר לסג ראש הרשות לעסוק בעסק או בעיסוק הנוס.
בחוק בחירת ראש הרשות נקבע כי הוראות סעי זה לא יחולו בששת החודשי הראשוני
לכהונתו של ראש רשות או סג ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת
כהונתו.
בחוק בחירת ראש הרשות נקבעו כמה פעילויות שלא ייחשבו עיסוק נוס :כהונה במוסד תכנו
כהגדרתו בחוק התכנו והבנייה או כהונה באיגוד ערי או בתאגיד עירוני; פעילות במסגרת סיעה
או מפלגה ,ובלבד שהיא ללא שכר; החזקה של מניות בתאגיד; קבלת הכנסות מנכס של ראש
הרשות או של סגנו או של משפחתו; קבלת הכנסות מיצירה ספרותית ,אמנותית או מדעית.
בסעי 15ב)ד( לחוק בחירת ראש הרשות נקבע:

29

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ראש רשות או סג ראש רשות ,העוסק בעסק או בעיסוק נוס בהתנדבות ובלא תמורה,
ימסור על כ %הודעה בכתב לשר הפני ולמועצה ביו תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק
או בעיסוק הנוס לאחר תחילת כהונתו ' במועד שבו החל לעסוק בו.
עוד נקבע ,כי ההודעה תכלול את הפרטי שלהל :מהות העסק או העיסוק הנוס ומש %הזמ
שיוקדש על ידו לצור %כ.%
בדברי ההסבר לתיקו האמור לחוק בחירת ראש הרשות הובאו שני נימוקי לחקיקתו" :כדי
להבטיח כי כל זמנ ותשומת לב של ראש הרשות וסגניו יופנו למשרת בשירות הציבור ,מוצע
לאסור על ראש רשות מקומית וסגניו בשכר המקבלי שכר מלא מקופת הרשות המקומית לעסוק
בעיסוק נוס .כמו כ מוצע למנוע כל מצב של ניגוד עניני אפשרי בי חובת לשרת את הציבור
לבי מחויבות למשרות אחרות ,זאת נוס על הוראות הדי הקובעות איסור על ניגוד עניני של
נבחר ציבור בשלטו המקומי".19
תיקוני החקיקה האמורי הנוגעי לעיסוק נוס של ראשי הרשויות המקומיות וסגניה לא הוחלו
על ראשי מועצות אזוריות וסגניה וא לא על ראשי רשויות מקומיות וסגניה באזור יהודה
והשומרו.20
ÏÈÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ ÏÚ ÌÈÙ‰ ¯˘Ï ‰Ú„Â‰ ˙˘‚‰ ˙·ÂÁÂ ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ‰˜È˜Á ˙ÂÚˆÓ
·¯ÂÊ‡· Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ È˘‡¯ ÏÚ Ì‚ ‰¯ÂÓ˙ ‡Ï
.ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ‰„Â‰È

היעדר דיווחי למשרד הפני
נוכח הנימוקי לתיקו חוק בחירת ראש הרשות המובאי לעיל ,על משרד הפני לבחו את
הנתוני שראשי הרשויות המקומיות מגישי לו בהודעותיה על עסק או עיסוק בלא תמורה
ולדרוש מראש רשות מקומית שחרג מהוראות החוק לחדול מפעילותו החריגה.
מנהל האג לשכר וכוח אד ברשויות המקומיות ,מר ישראל שפיצר ,אחראי לקבלת ההודעות
מראשי הרשויות המקומיות .בנובמבר  2008הועבר תפקיד זה לידי היועצת המשפטית לאג זה,
גב' מרגלית בוטרמ.
ממכתב משרד הפני מדצמבר  2009עולה כי עד מועד זה לא התקבלו הודעות מראשי רשויות
מקומיות או מסגניה ,למעט הודעה אחת של סג ראש רשות מקומית אחת.
ÂÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÚÓÏ) Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ Ï˘ ‰¯ÂÓ˙ ‡Ï· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÒÈÚ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰
ÔÈ‡ ÁÂÂÈ„‰ ¯·„· ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„˘ ˘˘ÁÂ ˙Â‰ÈÓ˙ ¯¯ÂÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ („„Â·‰ ÁÂÂÈ„‰
˙¯ÂÎÊ˙ È·˙ÎÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ï ÁÏ˘È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ,˙ÂÓÈÈ˜˙Ó
·„·¯ .ÁÂÂ„Ï Ì˙·ÂÁ
__________________

19
20

30

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת ( )תיקו מס' ) (20איסור עיסוק
נוס( ,התש"ס ,2000הצ"ח .501
ראו הערה .7
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בדיקת משרד מבקר המדינה
˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÒÈÚ
ÏÚ È˜ÒÚ Ú„ÈÓÏ ‰¯·Á ÈÂ˙·Â 21˙Â¯·Á‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï ÈÂ˙· ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯·Á· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ ÌÈ˘ÈÓÁ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙‡ (¯‚‡Ó‰ - ÔÏ‰Ï) ˙Â¯·Á
˘‡31-· ˙Â·„˙‰· ‡Ï˘ Â‡ ˙Â·„˙‰· Â˜ÒÚ 22Ì‰Ó 13 ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙Â¯·Á ÔÈ
ıÂÚÈÈ ,ÔÈÈ· ,ÏÈËÒ˜Ë ,ÏÓ˘Á ,˙Î˙Ó È¯ˆÂÓ ,˙ÂÚ˜˘‰ - ÌÈÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯·Á
ÌÈÂ˙‰ .˙Â˘¯‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰‡ÏÓ Â‡ ˙È˜ÏÁ ˙ÂÏÚ·· ÂÈ‰ ˙Â¯·Á‰Ó 18 ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .„ÂÚÂ
.Ï"ÂÁ· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â¯·Á ÂÏÏÎ ‡Ï
להל ריכוז תוצאות בדיקת משרד מבקר המדינה:
Ô‰ÈÎ Ô‰·˘ ˙Â¯·Á‰ ¯ÙÒÓ
¯ÂË˜¯È„Î ‰Â‰Î
¯˘˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â

˘¯Á·‰ Ì
שלמה לנגר
בני וקני

אורנית
אשקלו

רג'א חטיב
יונה יהב
ניר ברקת
מחמוד עאסי
אריה שמ
ז'קי סבג

דיר חנא
חיפה
ירושלי
כפר ברא
מבשרת ציו
נהרייה

מושיק ליפ*
ודיע עאסי
מחמוד חדיגה
דב צור
משה סיני

סביוגני יהודה
פסוטה
קלנסואה
ראשו לציו
ראש העי

Î"‰Ò
*

חברה
פעילה

1
3
1

חברה
לא פעילה
1
2

0
0

1
2

1
1

0
0
1
1
*1
0

1
2
1
0
1
1

2
1
1
5

1
0
0
0
0

4
2
1
3
1

18

4

20

3
1
5
1

1
12

‰Â‰Î
Ï"ÎÓÎ

¯ÂË˜¯È„Î ‰Â‰Î
·‰ÂÓ˘ ‡Ï
‰¯·ÁÏ Ï"ÎÓ

בחברה זו כיה ראש המועצה המקומית כמנכ"ל בלבד ולא כדירקטור; החברה אינה פעילה.

__________________
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בסעי  36לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999להל  חוק החברות( ,נקבע כי שר המשפטי ימנה את
רש החברות שיעמוד בראש לשכת רישו החברות.
ראשי העיריות אשקלו ,חיפה ,ירושלי  ,נהרייה ,קלנסואה ,ראשו לציו וראש העי וראשי המועצות
המקומיות אורנית ,דיר חנא ,כפר ברא ,מבשרת ציו ,סביוגני יהודה ופסוטה.
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 .1בסעי  92לחוק החברות ,התשנ"ט') 1999להל ' חוק החברות( ,פורטו סמכויות
דירקטוריו של חברה ותפקידיו ,ובה התוויית מדיניות החברה ופיקוח על תפקידי המנכ"ל13 .
ראשי הרשויות המקומיות האמורי לעיל כיהנו ב' 30מהחברות הללו כדירקטורי ,ושבעה
מראשי הרשויות כיהנו בעשר מהחברות כדירקטור יחיד.
‡ÏÂÓ‚ ÂÏ·È˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ì‡ Ú„ÈÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È· ÔÈ
·˙ÏÚ ‰È‰ ,˙Â·„˙‰· ˜ÂÒÈÚ· ¯·Â„Ó˘ ‰Á‰· .˜ÂÁ ÈÙ-ÏÚ ¯ÂÒ‡‰ ¯·„ ,Ì˙Â‰ÎÏ ‰¯ÂÓ
¯‡˘,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏÂ ÌÈÙ‰ ¯˘Ï ˙ÂÚ„Â‰ ¯ÂÒÓÏ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È
Â¯ÒÓ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÈÎ ‡ˆÓ .˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙¯ÈÁ· ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ
.˘¯„Ï „Â‚È· ,ÂÏ‡ ˙ÂÚ„Â‰
 .2בסעי )119ב( לחוק החברות נקבע כי "חברה פרטית רשאית למנות מנהל כללי אחד או
יותר; לא מונה מנהל כללי ,תנוהל החברה בידי הדירקטוריו" .מנכ"ל שהוא ג עובד החברה זכאי
לשכר בגי שירותיו; התמורה יכולה להיות במשכורת ,בעמלה ,בהשתתפות ברווחי ,או מקצתה
בדר %אחת ומקצתה בדר %אחרת .בסעי  120לחוק החברות נקבע כי מנכ"ל החברה אחראי
לניהולה השוט במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריו וכפו להנחיותיו.
˘‡¯) ‰¯·Á Ï"ÎÓÎ ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ ‰Ú·¯‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯‚‡Ó‰ ÈÂ˙Ó
¯Ó ,ÔÂÈˆ ˙¯˘·Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ;ÈÒ‡Ú „ÂÓÁÓ ¯Ó ,‡¯· ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‡¯˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Â ;ıÙÈÏ ˜È˘ÂÓ ¯Ó ,‰„Â‰È È‚-ÔÂÈ·Ò ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ;ÌÓ˘ ‰È
.(˙˜¯· ¯È ¯Ó ,ÌÈÏ˘Â¯È
20-· ;˙Â¯·Á 30-· ÌÈ¯ÂË˜¯È„Î Â‰ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ 13 ÈÎ ‡ˆÓ ¯ÂÓ‡Î
È˘‡¯ ÂÏÏÎ·Â ,‰Ï‡ ˙Â¯·Á· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚÙ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Ï"ÎÓ ‰ÂÓ ‡Ï Ô‰Ó
.„ÈÁÈ ¯ÂË˜¯È„ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ‰È‰ ÂÏÏ‰ ˙Â¯·Á‰Ó ˘˘· .˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ï‰ÓÎ ,˙ÂÈÂ˘¯‰
È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ 13 Ï˘ Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙‚:Ì‰È˙Â·Â
בתשובותיה הודיעו עשרה ראשי רשויות מקומיות למשרד מבקר המדינה כי  2319מהחברות
האמורות לעיל אינ פעילות זה שני.
ראשי הרשויות המקומיות אורנית ואשקלו הודיעו כי החברות אינ פעילות וה פועלי למחיקת
ממאגרי רש החברות.
ראש עיריית חיפה ,מר יונה יהב ,הודיע בפברואר " :2010המדובר בשתי 'חברות מד' אשר הוקמו
על פי בקשת לקוח ואשר א פע לא הופעלו ,הרישו במאגר החברות לא תוק בשל כשל
פקידותי .מעול לא שימשתי בפועל כמנהל בשתי החברות המצוינות בדו"ח כי כאמור ה מעול
לא הופעלו" .אשר לאי'העברת הודעה לשר הפני הסביר ראש העירייה" :במש %שנותיי כעור%
די פעיל הקמתי לא אחת חברות מד שלא היו פעילות ואי ביכולתי לזכור את כול לכ מטבע
הדברי לא מסרתי כל הודעה בהקשר".
__________________
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ראו טבלה לעיל וההערה לטבלה.
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ממידע נוס שהגיע למשרד מבקר המדינה עולה כי בשנת  2008הייתה אחת מ החברות הללו
פעילה באופ מלא ,בניגוד להודעת ראש העירייה.
בתשובתו מאפריל  2010הסביר מר יהב" :הואיל ופנייתכ באה לאחר שחלפו שני רבות מאז
נבחרתי לתפקידי העובדות המדויקות לא היו זכורות לי וג גישה לתיקי הרלוונטיי לא הייתה
לי ...התברר לי כי אחת החברות הנה אכ חברת מד רדומה וכי השנייה הייתה חברה פעילה ,א%
כי בקשתי להימחק מרישומיה ,ע בחירתי ,לא בוצעה על ידי בעלי החברה בשל תקלה...
]החברה[ הופעלה על ידי מי שהיה לקוח שלי בעבר ,ללא כל מעורבות ,ישירה או עקיפה ,מצידי,
לאחר שנבחרתי לתפקידי הנוכחי ...לבקשתי ,בעקבות פנייתכ ,התקלה תוקנה ושמי נמחק
ממרש החברה".
ראש המועצה המקומית מבשרת ציו ,מר אריה שמ ,הסביר בהתייחסותו לחברה שבה היה רשו
ג כמנכ"ל]" :החברה[ הפסיקה את פעילותה העסקית בשנת  2001ובמסגרת זו ביקשתי מעוה"ד
שטיפל בעניי זה להודיע על הפסקת כהונתי והתפטרותי מהחברה כבר בשנת  .2001הדבר לא
התאפשר עקב אי מציאת גור חלופי המוכ להרש במקומי ...בעקבות פנייתכ פנה הח"מ
בשנית לעו"ד ...כדי לפעול מידית להחלפת הח"מ בחברה בגור חלופי" .עוד הודיע מר שמ כי,
לבקשתו ,נמחק שמו מרשימת הדירקטורי של אחת משלוש החברות שבה הוא רשו כדירקטור,
וכי הוא יפעל למחיקת שמו כדירקטור בשתי החברות האחרות "או למת הודעה לגורמי
כמתבקש בחוק".
ראש עיריית ראשו לציו ,מר דב צור ,הודיע בתשובתו כי חמש החברות שבה הוא רשו
כדירקטור אינ פעילות ,וכי הוא פועל למחיקת שמו מרשימות הדירקטורי של חברות אלה .עוד
הבהיר ראש העירייה כי הפסיק את חברותו בדירקטוריוני קוד לכניסתו לתפקיד "ולא ידעתי כי
החברות המדוברות לא מחקו את שמי מרשימת הדירקטורי".
משרד מבקר המדינה מעיר לראשי הרשויות המקומיות כי הג שכאשר מדובר בכהונה
בדירקטוריו בחברה לא פעילה ,הדבר אינו פוגע ביכולתו של ראש הרשות להקדיש את עיקר זמנו
לתפקיד ,הרי שבכל זאת קיי חשש לניגוד ענייני בי ענייני החברה ובי ענייניו כראש רשות ,ועל
כ היה ג על ראשי רשויות המכהני בחברה לא פעילה למסור הודעה לשר הפני ולמועצה
כנדרש בחוק.
ראשי רשויות מקומיות בחברות הפעילות הודיעו כי לא קיבלו תמורה מהחברות בתקופת כהונת.
להל תשובותיה:
ראש עיריית ירושלי ,מר ניר ברקת ,הודיע כי בתו %שישה חודשי מיו היבחרו הפסיק לקבל
תשלומי ששילמו לו שתיי מ החברות ' שכר עובד מחברה אחת ודמי ניהול מחברה אחרת '
כחוק .לדבריו" ,כל החברות הנ"ל מנוהלות ע"י דירקטורי אחרי ו/או על ידי מנהלי שכירי
ולא על ידי ואיני מקבל כל שכר בגי עיסוק או עבודה" )ההדגשה במקור(.
ראש המועצה המקומית כפר ברא ,מר מחמוד עאסי ,הודיע כי החברה הפעילה שבבעלותו אינה
פועלת כלל בתחו המועצה המקומית ואי כל חשש לניגוד ענייני .הוא הוסי כי מאז היבחרו
לראש המועצה הוא מקדיש את כל זמנו ומרצו לכהונה זו ,וכי בשני  2009'2008לא קיבל כל
תמורה מ החברה .כל הפעולות העסקיות הועברו לאשתו והוא הסמי %אותה ואת בנו לפעול
"כלפי כל הגורמי הרלוונטיי כגו ספקי ,לקוחות ,בנקי".
ראש המועצה המקומית סביו'גני יהודה ,מר מושיק ליפ ,/הודיע כי הוא מעורב בפעילות שמונה
חברות הרשומות בחו"ל נוס על שבע החברות שאוזכרו בטבלה לעיל .עוד הודיע ראש המועצה:
"איני משמש בפועל כבעל תפקיד ]בחברות[ ,איני עוסק בכל עניי הנוגע לה ...איני מקבל כל

33

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

תמורה ,שכר ,החזר הוצאות או תמורה אחרת מה למעט דיבידנדי" .כ הבהיר ראש המועצה כי
בסמו %לאחר בחירתו שלח מכתב ליוע /המשפטי למועצה המקומית סביו'גני יהודה ובו ציי את
העובדות הללו ,ובעקבות זאת עדכ היוע /המשפטי בכתב את הממונה על המחוז במשרד הפני.
בהמש %לתשובתו המציא מר ליפ /למשרד מבקר המדינה את חוות דעת היוע /המשפטי למועצה
המקומית מיוני  2008ובה נכתב ,בנוגע לחברותו בדירקטוריוני" :יש לסיי את העיסוק בה עד
ולא יאוחר מ' 6חודשי מיו תחילת כהונת) ."%דהיינו ,עד נובמבר  .(2008עוד הודיע ראש
המועצה כי התפטר מתפקיד מנכ"ל החברה ,ובאשר לכהונתו כדירקטור ביקש מעור %דינו לעדכ
את רישומי רש החברות בהתא לחוות דעת היוע /המשפטי למועצה המקומית.
ראש המועצה המקומית פסוטה ,מר ודיע עאסי ,הודיע כי הוא "דירקטור כבוד" בחברה הפעילה,
שהוא מבעליה ,וכי הוא "לא מקבל שו משכורת או הכנסה אחרת".
ראש עיריית ראש העי ,מר משה סיני ,הודיע כי החברה שבה הוא מכה כדירקטור עסקה בעבר
"בנושאי תכנו ומחקר" עד שנבחר לראש העירייה ,וכי "בשני  2006'2004לא הייתה לחברה כל
פעילות עסקית .פעילותה 'העסקית' )החל מ' ,(2007מתמצית בקבלת הכנסות מנכס אחד ' דירת
מגורי בת  2חדרי ,אשר בעבר היתה בבעלותי ...היק ההכנסות כ' 25אל שקל לשנה בלבד...
‡) "2009-Ï 2004 ÌÈ˘‰ ÔÈ· ‰¯·Á‰Ó ,(„Á‡ Ï˜˘ ÂÏÂ) ‡È‰˘ ‰¯ÂÓ˙ ÏÎ Ï·˜Ó ÈÈההדגשה
במקור( .עוד הודיע ראש העירייה כי בהצהרת ההו שהגיש למשרד הפני נכלל המידע בדבר
החברה שבבעלותו.
˜ÒÚ· Â‡ ˜ÂÒÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÂÒÈÚ ÏÏÂÎ - ‰Ï‡ Ì‰È˜ÂÒÈÚ ¯·„· ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙˘‚‰-È‡ ÈÎ ,‰¯ÂÓ˙ ‡Ï·Â ˙Â·„˙‰
·„Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ - ‰ÏÈÚÙ ‰È‡˘ ‰¯·Á
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚ .¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ‰˜È˙‡ ÈÏÏÎ ÌÚ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯˙Ï‡Ï Ô˘È‚‰Ï ˙ÂÚ„Â‰ ˙˘‚‰· ÌÈ·ÈÈÁ˘ Ì‰È‚ÒÂ
.ÌÈ‰ÎÓ Ì‰ ‰·˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙¯ÈÒÓ ¯·„· ‰˘È¯„‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ È„Î ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ·¯˜· ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈÙ‰ ¯˘Ï ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚ„Â‰‰
.¯˙Ï‡Ï ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ,Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
‰ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ Ô‚Ò Ï˘ ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ
בבדיקת יישו חוות הדעת של הוועדה למניעת ניגוד ענייני שקיי משרד מבקר המדינה הועלו
ממצאי הנוגעי לעיסוק נוס של סג ראש עירייה:
חבר מועצת עיריית ירושלי ,מר אלי שמחיו ,כיה כסג ראש עירייה בשכר עד נובמבר ,2008
ובה בעת כיה כאמור כחבר דירקטוריו בחברה פרטית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מראשית פברואר  2010דיווח מר שמחיו כי קיבל תמורה בגי
כהונתו בדירקטוריו החברה הפרטית "כמקובל בדירקטורי מהסוג הזה" ,וכי שיל על כ %מסי
כנדרש.
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ÏÎ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· ,Â˜ÂÒÈÚ ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ Ï·È˜Â ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ˜ÒÚ ÛÂÈÁÓ˘ ¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ
.˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙¯ÈÁ· ˜ÂÁ· ÂÓ˘ ÌÈ‡˙‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò - ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘· Â˙Â‰Î ÈÎ ÛÂÈÁÓ˘ ¯ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏÚ ‰È‰Â ,˜ÂÁÏ ˙„‚ÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ‰˙ÈÈ‰ - ‰¯ÂÓ˙· ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯·ÁÂ
.Ô‰ÎÏ ¯ÁÂ· ‡Â‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘Ó ‰ÊÈ‡· ËÈÏÁ‰Ï
·˙˘...ÌÈÂ˙‰" :ÛÂÈÁÓ˘ ¯Ó ¯È·Ò‰ 2010 ¯‡Â¯·Ù ÛÂÒÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â
]·„·¯ ‡Ï .‰Â˘‡¯Ï Ì‰Ï È˙Ú„ÂÂ˙‰Â ÈÏ ÌÈ˘„Á ÂÈ‰ [ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ˜ÂÒÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÒÈ‡‰
ÍÎ ÏÚ Ï·˜ÏÂ ¯ÂË˜¯È„Î ÏÈ·˜Ó· Ô‰ÎÏ Ì‚Â ¯Î˘· Ô‚ÒÎ Ô‰ÎÏ ÈÏ ¯˙ÂÓ ÈÎ ˜ÙÒ ÈÏ ‰È‰
˘ÂÏÈ‡ ÈÎ ¯È‰ˆÓ È‡ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ...(˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÒÈÓ‰ Â˘¯ÙÂ‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ) ¯Î
."¯ÂË˜¯È„Î ÍÎ ÏÚ ¯Î˘ Ï·˜Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï È‡„Â· ,ÍÎ· ¯ÂÒÈ‡ ˘È˘ È˙Ú„È

נבחרי ציבור הפסולי לכה כחברי מועצה
נבחרי שלא שילמו חובות ארנונה וחשבונות מי
¯˜È˜ÂÁ Ú
סמכויותיה של עירייה להטיל אגרות ,היטלי ותשלומי חובה אחרי נקבעו בפקודת העיריות,
המעניקה לעיריות סמכות להתקי חוקי עזר לצור %זה .ג למועצות המקומיות ולמועצות
האזוריות הוקנתה סמכות זו.24
בסעי )8א( לחוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג'1992
)להל ' חוק ההסדרי( ,נקבע:
מועצה 25תטיל בכל שנת כספי ארנונה כללית על הנכסי שבתחומה שאינ אדמת בני;
הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתא לסוג הנכס ,לשימושו ולמקומו ותשול בידי
המחזיק בנכס.
בפברואר  2007פרס מנכ"ל משרד הפני הודעה הנוגעת לחברי מועצה שלא שילמו את
חובותיה לרשות המקומית:
יש לגנות בכל תוק את התופעה אשר לפיה ,חלק מנבחרי הציבור אינ משלמי את
מיסיה לרשות המקומית ,ומנגד ' הרשויות המקומיות אינ נוקטות בצעדי הנדרשי
לגביית חובות אלה .תופעה זו חותרת תחת שלטו החוק והשוויו בפני החוק ,אשר הינ
__________________

24

25

ראו סעיפי  14ו 22לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ ,וכ את צו המועצות המקומיות )א(,
התשי"א ;1950צו המועצות המקומיות )ב( ,התשי"ג ;1953צו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,התשי"ח ,1958שהותקנו מכוח פקודה זו .דיו באגרות לסוגיה מצוי בפרק "גביית אגרות
בידי רשויות מקומיות" ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,2005עמ' 177
.231
בסעי  7לחוק ההסדרי הוגדרה "מועצה" כהגדרתה בסעי  1לפקודת העיריות וכ מועצה
שנתכוננה לפי פקודת המועצות המקומיות.
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עקרונות יסוד בכל משטר דמוקרטי .יש להדגיש כי על הרשויות המקומיות לנקוט בכל
הצעדי הנדרשי על'מנת לגבות את חובות התושבי ,וביתר חומרה כנגד נבחרי ציבור
אשר אינ משלמי את מיסיה.26
בדצמבר  2007התקבל בכנסת תיקו לסעי  (10)120לפקודת העיריות ,ולפיו:
]פסול לכהונה כחבר מועצה הוא[ מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מי בעד
שישה חודשי ,ולא שיל אותו ממועד התשלו של חלקו האחרו של החוב ובמש%
תקופה העולה על שנה.27
בדברי ההסבר להצעת התיקו לפקודת העיריות נאמר" :מטרת הצעת החוק היא להסדיר את
תשלו הארנונה על ידי מועמדי ...כדי שחבר מועצה ישמש דוגמה לבוחריו ולציבור ויקיי את
החובות המוטלות עליו" .28בסעי 34א לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ )להל ' פקודת
המועצות המקומיות( נקבע כי ההוראה חלה ג על המועצות המקומיות.
‰ˆÚÂÓ È¯·Á ˙Â·ÂÁ
אג הביקורת במשרד הפני מבצע בכל שנה באמצעות משרדי רואי חשבו ביקורת בכל הרשויות
המקומיות .מדוחות הביקורת לשנת  2007שנשלחו לרשויות המקומיות בראשית שנת  2009עולה
כי ל' 209חברי מועצה המכהני ב' 67רשויות מקומיות נרשמו חובות בגי אי'תשלו ארנונה,
חשבו מי ותשלומי אחרי עבור פרקי זמ של יותר משנה .סכו החובות הכולל היה כ'8.4
מיליו ש"ח.
להל נתוני ותצוגה גרפית של התפלגות החובות האמורי של חברי המועצה הללו לפי גודל
החוב ומספר שנות אי'פירעונו:
˘ÌÈ

5,000-2,000
˘"Á

50,000-5,001
˘"Á

100,000-50,001
˘"Á

100,000-Ó ¯˙ÂÈ
˘"Á

Î"‰Ò

52
*106
יותר מ10

10
3
0

106
30
11

6
14
11

1
10
7

123
57
29

13

147

31

18

209

Î"‰Ò
*

ארבעה מקרי שלא צוי בה מספר שנות איפירעו החוב נכללו בטווח של  106שני.

__________________

26
27

28

36

חוזר מנכ"ל משרד הפני  ,1/2007עמ' .30
בחלקו השני של סעי $זה נקבע" :לעניי זה' ,חוב סופי'  חוב שחל $לגביו המועד להגשת השגה,
ערר או ערעור ,לפי העניי ,וא הוגשו ערעור או תובענה אחרת  לאחר מת פסק הדי או החלטה
שאינה ניתנת לערעור עוד" .בתיקו לפקודת העיריות נקבע כי תחולתו מ ,1.1.08וכי הוא יחול על
חוב שמועד התשלו האחרו של חלקו האחרו הוא מיו זה ואיל'.
הצעת חוק לתיקו פקודת העיריות )מס' ) (110השעיית כהונה בשל חוב בתשלו ארנונה( ,התשס"ז
 ,2007הצ"ח .146
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áåç úåðù øùòî øúåé

áåç úåðù øùò ãò ùù

áåç úåðù ùîç ãò íéúðù

100,000-51,000

50,000-5,001

120
100

60
40

íéøçáðä øôñî

80

20

100,000-î øúåé

5,000-2,000

0

ç"ùá úåáåçä

סכומי רוב החובות שצברו חברי המועצה האלה היו אפוא גדולי מ' 5,000ש"ח ,וכרבע מה
צברו חובות שסכומיה היו גדולי מ' 50,000ש"ח .יותר משליש מחברי המועצה צברו את
חובותיה במש %יותר מחמש שני.
נוכח הנתוני הללו נית להניח כי חלק מהחובות האמורי לא כוסו ג לאחר מועד כניסת התיקו
לפקודת העיריות לתוק בדצמבר  .2007משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפני כי ייתכ שחלק
מהחייבי הללו כיהנו כחברי מועצה ג לאחר מועד החלת התיקו לפקודת העיריות ,ולמותר
לציי כי חברי מועצה אלו פסולי לכהונת.
ÔÂËÏ˘ ÏÚ ÔÂÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Á ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .¯Á‡ Á¯Ê‡ ÏÎÎ ÔÈ„‰ ÁÂÎÓ ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ ˜ÂÁ‰
ÂÈÏÚ ÔÎÏÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÎÏÂ ÂÈ¯ÁÂ·Ï ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ó ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ
.˙ÂÈÁ¯Ê‡‰ ÂÈ˙Â·ÂÁ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯˙ÂÈ Û‡ „ÈÙ˜‰Ï
‡‰ˆÚÂÓ È¯·Á È„È ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ‰·ÂÁ ÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈÓ ˙ÂÂ·˘ÁÂ ‰Â¯‡ ˙Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙-È
˙È¯Â·Èˆ ‰˜È˙‡ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜ÚÏÂ ˜ÂÁÏ „‚ÂÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘ÈÏ˘Î· ÌÈ‰ÎÓ‰
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .¯Â·Èˆ È¯Á·Ó ˙˘¯„‰
˙Â·ÂÁ ÌÈÚ¯ÂÙ ÌÈ‡ ¯˘‡ ÌÈ·ÈÈÁ ¯Â·Èˆ È¯Á· ˙ÏÈÒÙÏÂ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á·Ó ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï
˘.˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ,Ì„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏÓ ‰˘Ó ¯˙ÂÈ Ï
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˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜-È‡ ÔÈ‚· È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰‡¯˙‰
בסעי  221לפקודת העיריות נקבע כי בסמכות הממונה על המחוז במשרד הפני לחייב נושאי
משרה או תפקיד בעירייה בגי הוצאה שלא כדי מקופתה ,אשר לה היה נושא המשרה אחראי.
סמכויות דומות ניתנו בידי שר הפני לגבי מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.29
דרכי הטלת החיוב האישי נקבעו בנוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות )להל '
הנוהל לחיוב אישי( שמשרד הפני פרס בשנת  .2001הנוהל לחיוב אישי עודכ לאחרונה בינואר
) 2009חוזר מנכ"ל .(1/2009
בנוהל לחיוב אישי המעודכ נקבע כי משרד הפני יקי ועדה לחיוב אישי שתבדוק חומר שיוגש
לה ,תחליט מה ההוצאות או ההתקשרויות שאכ היו שלא כדי ותמלי /לפני מנכ"ל משרד הפני
על הטלת חיוב אישי.
ביולי  2009שלח הממונה על יחידת החיוב האישי שבמשרד הפני מכתבי התראה ל' 217ראשי
רשויות מקומיות שבדוחות הביקורת שלה לשני  2006ו' 2007נרשמו חובות של תושבי בגי
מסי ,אגרות והיטלי שלא הוסדרו; בחלק מהרשויות המקומיות היו בי החייבי נבחרי של
הרשות המקומית .במכתבי נדרשו הרשויות המקומיות להוכיח בתו %שישה חודשי ממועד
שליחת כי נקטו "צעדי ראויי ואמיתיי" לגביית חובותיה של נבחרי המועצה ,עובדיה
והתושבי האחרי או למחיקת לפי הוראות הדי .במכתב הוזהרו ראשי הרשויות המקומיות כי
א צעדי אלה לא יינקטו עשויה הוועדה לחיוב אישי לראות בכ" %ויתור על הכנסה ...שכמוהו
כהוצאה שלא כדי לצור %הטלת חיוב אישי בהתא לנוהל לחיוב אישי".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני כי עליו להמשי %במהלכיו במסגרת הנוהל לחיוב אישי
על מנת להביא ,בי היתר ,להסדרת תשלומי החובות של נבחרי הציבור.
‡˜¯Ê-Ï‡ ¯Ò'‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯Á· ˙Â·ÂÁ
המועצה המקומית ג'סר אל'זרקא )להל ' המועצה המקומית( היא אחת הרשויות המקומיות שבה
היו כמה נבחרי שלא שילמו את חובותיה למועצה .משרד מבקר המדינה בדק את פעולות
המועצה לגביית חובות אלו .להל הממצאי:
 .1חובות הנבחרי ' בנובמבר  2008התקיימו בחירות למועצה המקומית ולראשותה .מספרי
הנהלת החשבונות של המועצה עולה כי שבעה מחבריה שנבחרו לכהונה במועד זה צברו עד סו
מרס  2009חובות גדולי ' מ' 41,000ש"ח ועד כ' 200,000ש"ח ' בגי אי'תשלו ארנונה ,חשבו
מי והיטלי שלא שולמו במש %כמה שני .הסכו הכולל של חובות חברי המועצה היה
כ' 703,500ש"ח .שלושה מחברי המועצה הללו כיהנו ג בקדנציה הקודמת.
 .2ביצוע עיקולי ' בפקודת העיריות נקבעו דרכי לגביית ארנונה שלא שולמה במועדה:
בסעיפי  309ו' 319לפקודה נקבע כי ראש העירייה רשאי לתת צו הרשאה המורה לדרוש את
תשלו הארנונה לאלתר או לגבות את החוב על ידי תפיסת מיטלטלי של החייב ומכירת וכ
לעקל דמי שכירות או חובות המגיעי לחייב .בסעי 323א לפקודת העיריות נקבע כי ההוראות
האלה יחולו ג על תשלומי עבור צריכת מי .בסעי )19א( לפקודת המועצות המקומיות נקבע
__________________
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המקומיות )א( ,התשי"א ;1950בסעי 84 $לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח
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כי בעניי גביית הארנונה יהיו לראש המועצה המקומית הסמכויות של ראש עירייה לפי אותו די.
במרס  2000החיל שר האוצר את הוראת פקודת המסי )גבייה( ,שקובעת אמצעי לגביית חובות,
ג על תשלומי חובות עירוניי.30
)א( מנתוני המועצה המקומית עולה כי היא עשתה פעולות לעיקול כספי מחשבונות הבנקי
של שלושה חברי מועצה חייבי .הצווי ניתנו לאחרונה ' בראשית  ' 2009והיו בתוק במש%
שלושה חודשי .במש %זמ זה לא עוקלו כספי מהחשבונות.
)ב( עוד עולה מנתוני המועצה המקומית כי אחד מחברי המועצה היה חייב כ' 200,000ש"ח ,וכי
המועצה המקומית לא פעלה לגביית חובו.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2009הודיע חבר מועצה זה כי החובות שנרשמו לחובתו
מתייחסי לבניי שבבעלותו שבו מתגוררי עוד ארבעה דיירי.
È¯‰ ,ÌÈ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ÌÈÓ ÔÂ·˘ÁÂ ‰Â¯‡ ÌÂÏ˘˙-È‡ ÔÈ‚· ˙Â·ÂÁ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó
.‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÎ ‰Â‰ÎÏ ÌÈÏÂÒÙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙Ú·¯‡ ‰¯Â‡ÎÏ
 .3הסדר תשלו חובות ' בסעי )4א( לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על
תשלומי חובה( ,התש"') 1980להל ' חוק ריבית והפרשי הצמדה( ,נקבע" :רשות מקומית
רשאית לקבוע לארנונה כללית ולמס עסקי הסדר לפרעונ בתשלומי )להל ' הסדר תשלומי(
במש %תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בה; כל תשלו לפי הסדר כאמור ישול
בתוספת הפרשי הצמדה" .בסעי )4ב( לחוק נקבע כי "רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי
החובה המפורטי בתוספת הסדר תשלומי לתקופה שלא תעלה על שנתיי".
מנתוני המועצה עולה כי היא הגיעה להסדר תשלומי ע שלושה מחבריה החייבי .אול בניגוד
לנדרש בחוק ,הסכימה המועצה לפרוס את חוב לשבע ,לתשע ול' 24שני.
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÌÚ ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È¯„Ò‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÚ¯ÈÙÏ ˙È·¯Ó ‰ÙÂ˜˙ Ú·Â˜‰ ,‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰Â ˙È·È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈ„‚ÂÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
˘È„Î ‰· ˘È ¯Â·Èˆ È¯Á· ÌÚ ÌÈÈ˜ÂÁ È˙Ï· ÌÂÏ˘˙ È¯„Ò‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˙Á .˙Â·ÂÁ Ï
¯Á· ÏÚ .‰ÏÏÎ· ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ·Â ÂÈ¯Á·· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ
ÌÈÓÂÏ˘˙ È¯„Ò‰ ÚÂ·˜ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ¯„Ò‰ ÌÎÒÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰
.ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ‰
ראש המועצה המקומית ,מר עז אלדי עמאש ,הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר
" :2009לאחרונה נשלח ע"י לחברי המועצה החייבי מכתבי  ...המורי לה לבוא ולשל ו/או
להסדיר חובותיה למועצה בהתא לחוק .חברי המועצה שהסדירו חובותיה בהתא להוראות
הדי ,הודענו לה שההסדר שעשו איננו תק .במידה ולא תיענה דרישתנו ,איאל /להוציא נגד כל
חברי המועצה החייבי צו הרשאה לתשלו חובותיה חבר מועצה שלא יבצע הצו ,המועצה
תעקל כל המיטלטלי שברשותו ותתפוס כל הכספי המגיעי לו מגורמי שוני בנוס לשליחת
הודעה שה לכאורה פסולי לכהונה כחברי מועצה".
__________________

30

אכרזת המסי )גביה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה( ,התש"ס
 ,2000ק"ת ,עמ'  .406האכרזה הוארכה בכל פע סמו' למועד פקיעתה.

39

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯Á· ˙Â·ÂÁÏ ÌÈÚ‚Â‰ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂ˙· ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .È„ÂÒÈ ÏÂÙÈË ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰·Á¯Â ˙È˘ÓÓ ‰ÈÚ· ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.˙ÙÎ‡Â ‰ÚÂ„È ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ (10)120 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ

פושטי רגל ומבצעי עברות שיש עמ קלו
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ
בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה') 1965להל ' חוק הבחירות( ,נמנו התנאי
שצריכי להתקיי במי שזכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר כחבר מועצה .חלק מהתנאי
נוגעי לקביעות משפטיות בדבר התנהגות שאינה אתית של המבקש להיבחר למועצה.
 .1בסעי )7א() (8לחוק הבחירות נקבע כי זכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר לחבר
מועצה מי שהתקיי בו התנאי הזה" :הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל,1936 ,
וא נית לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משו שחובותיו
של פושט הרגל שולמו במלוא ' עברו שנתיי ממועד תחילתו".
משרד מבקר המדינה בדק מי מהמועמדי לבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר
) 2008להל ' המועמדי( רשו ברישומי כונס הנכסי הרשמי כ"פושט רגל".
Âˆ Â‡ ÈËÏÁ‰ ¯Â¯Á˘ Âˆ Ì‰Ï Ô˙È ‡ÏÂ Ï‚¯ ÈË˘ÂÙ ÂÊ¯ÎÂ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó 29 ÈÎ ‡ˆÓ
.Âˆ‰ Ô˙Ó „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˙˘ ÂÙÏÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Â‡ ‰Ê¯Î‰‰ ˙‡ ÏË·Ó‰
 .2בסעי )7ב( לחוק הבחירות נקבע" :אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר חבר
המועצה מי שנידו בפסק די סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשי וביו
הגשת רשימת המועמדי טר עברו שבע שני מהיו שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל ,אלא
א כ קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אי ע העבירה שבה הורשע ,בנסיבות העניי,
משו קלו".
בסעי )7ד( לחוק הבחירות נקבע כי קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא תידרש א
קבע בית המשפט ,לפי די ,כי יש ע העברה בנסיבות העניי משו קלו.
בסעי 7א) (2לחוק נקבע)" :א( מועמד או מי שרוצה להיות מועמד ,שנידו למאסר בפסק די
סופי כאמור בסעי )7ב( ,המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אי ע
העבירה שבה הורשע משו קלו ,יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכ ,%לא יאוחר מהיו ה'32
שלפני יו הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישו ,פסק הדי וכל חומר אחר הנוגע לעני;
)ב( החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל
הבחירות לא יאוחר מהיו ה' 12שלפני יו הבחירות".
מתשובת יחידת המפקח הארצי על הבחירות ברשויות המקומיות )להל ' היחידה( ממרס 2010
עולה כי מערכת המחשוב שבחנה את נתוני המועמדי לחברות במועצה ולראשות הרשות
המקומית בדקה רק נתוני הנוגעי לכלל המועמדי כגו עמידה בקריטריו הגיל או רישו
בפנקס הבוחרי .היחידה חסרה מידע על פושטי רגל שנבחרו או מורשעי בעברה שיש עמה קלו
וביקשה ממשרד מבקר המדינה להעביר לה את המידע לש המש %הטיפול .מתשובת היחידה
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עולה כי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 31לא הוגשו בקשות מועמד להחליט כי עברה
שהורשע בה אי עמה קלו.
משרד מבקר המדינה בדק מי מהמועמדי רשו ברישומי שירות בתי הסוהר כמי שריצה ב'7
השני שקדמו לבחירות מאסר העולה על שלושה חודשי.
‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó È˘ÂÚÏ ÂÂ„ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó 44 ÈÎ ‡ˆÓ
˙‡ ˙‡˘Ï Â¯Ó‚˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘ Ú·˘ Â¯·Ú ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙˘‚‰ ÌÂÈ·Â ,ÌÈ˘„ÂÁ
.Ì¯Ò‡Ó ˘ÂÚ
 .3בסעי  10לתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( ,התשכ"ה' ,1965נקבע כי הסכמתו
של מועמד לכלול את שמו ברשימת מועמדי לבחירות ,שתוגש למנהל הבחירות כקבוע בסעי
)35ח( לחוק הבחירות ,תינת בטופס מס'  5שבתוספת ' "הסכמה להיות מועמד" .בטופס האמור
נכללת הצהרה של המועמד כדלהל" :לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני כשיר להיכלל ברשימת
המועמדי ולהיבחר לחבר הרשות המקומית האמורה על פי סעיפי  7ו'7א בחוק הרשויות
המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה') 1965להל ' חוק הבחירות( ...קראתי והבנתי את הוראות
הסעיפי הנ"ל ולעניי עונש המאסר האמור בסעי  7לחוק הבחירות הובהר לי כי) :א( מאסר
בפועל ' לרבות עבודות שירות; )ב( מאסר ' בי באר /ובי בחו /לאר) ;/ג( מאסר שלושה
חודשי ' ס %כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצ אחד ,א א הוטלו המאסרי בגזרי די
שוני שכל אחד מה כשלעצמו הוא לתקופה של פחות משלושה חודשי ולרבות מאסר על תנאי
שהופעל".
44 ˙Â¯‰ˆ‰Â Ï‚¯ ÈË˘ÂÙ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ 29 ˙Â¯‰ˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÂÂ„˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˙Á‡ ˙„ÓÚÂÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÂÂÎ ÂÈ‰ ‡Ï ¯Ò‡ÓÏ ÂÂ„˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙Â¯ÈÁ·Ï ‰˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‰¯ÈÒ‰ ¯Ò‡ÓÏ
.‰˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÏÂÒÙÏ ‰˘˜·· ı"‚·Ï ‰¯˙Ú
ÌÈ‰ÎÓ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á
בחקיקה נקבע כי מי שלא עמד בתנאי שנמנו בחוק הבחירות פסול מלכה כחבר מועצה .בסעי
 120לפקודת העיריות נמנו הפסולי לכה כחברי מועצה (7)" :מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת
פשיטת הרגל ,1936 ,וא נית לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את
ההכרזה משו שחובותיו של פושט הגל שולמו במלוא ' טר עברו שנתיי ממועד תחילתו(9) ...
מי שנידו למאסר כאמור בסעי  7לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת ,או לא הגיש הודעה או בקשה
לפי הוראות סעי 7א לחוק האמור" .קביעות דומות הובאו בסעי 7)(8)101א( לצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א'.1950

__________________
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בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה ,1965הוגדר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כמי
שנבחר לפי סעי 17 $לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט.1969
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¯ÈÓÈ„ÏÂ ¯Ó - ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î Ï‚¯ ÈË˘ÂÙ ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ 29-Ó ÌÈÈ˘Ï ÈÎ ‡ˆÓ
‡‰˘‰ ˙ÈˆÁÓÎ 32¯ËÙ‰ Ô˙È - ‡ÁÈ˘¯˙ ˙ÂÏÚÓÓ ¯Á˘-ÏË È·ˆ ¯ÓÂ „Â„˘‡Ó ÔÈÈË˘Ï„ÈÈ
.‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·· Â¯Á· Ì‰ ÈÎÂ ,˙Â¯ÈÁ·‰ „ÚÂÓ ÈÙÏ (‰Ó‡˙‰·) ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ÎÂ
.ÂÊ ‰Â‰ÎÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÏÂÒÙ Ì‰˘ Û‡ ,‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÎ ÌÈ‰ÎÓ Ì‰ ÈÎ ‡ˆÓ
·Â˘ÈÈ‰Ó ÔÈÈÒÂÁ ‰ÈÈ·ÚÎ ¯Ó - ¯Ò‡Ó È˘ÂÚÏ ÂÂ„˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ 44-Ó „Á‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
‰¯Â‡ÎÏ ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ Û‡ ,Â·Â˘ÈÈ· ‰ˆÚÂÓ· Ô‰ÎÏ ¯Á· - ‰¯'‚‡'‚Á-˘‡·Ë-‰ÈÈ·ÚÎ
.ÂÊ ‰Â‰ÎÏ
‡Ï ÔÈÈÒÂÁ ‰ÈÈ·ÚÎ ¯ÓÂ ¯Á˘-ÏË È·ˆ ¯Ó ,ÔÈÈË˘Ï„ÈÈ‡ ¯ÈÓÈ„ÏÂ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰ÓÏ Â˘È‚‰˘ „ÓÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÓÎÒ‰ ÒÙÂË· ˙Ó‡ Â¯È‰ˆ‰
מר איידלשטיי מסר באמצעות יועצו המשפטי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל :2010
"כנוהל קבוע שגובש במפלגה ,כל מועמד להיות נבחר ציבור ,מוסר את טופס הנבחר למרכז
המפלגה וכפי שהוסבר למרשי ,מסירת הטפסי נעשית לש בדיקת המועמד ,לרבות הבדיקה
המשפטית ...בהעדר כל תשובה מאת המפלגה ,הניח מרשי ' בתו לב ' כי הבדיקות אשר נערכו
לא העלו כל מניעה להיכלל ברשימה ולהיבחר לחבר הרשות המקומית ...הצהרתו של מרשי
נחתמה על ידו בעודו מאמי בתו לב כי הינו כשיר להיבחר".
ב' 25.4.10הודיע מר איידלשטיי לראש עיריית אשדוד על התפטרותו מחברותו במועצה.
מר טל'שחר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר " :2010א היה מובא לידיעתי ,טר
היבחרי ,חוק פקודת העיריות אי כל ספק בכ %שהייתי מסרב לבקשתו של מר] ...ראש הרשימה[
להיכנס למועצה ...ביו  21ספטמבר  2009הודעתי במכתב לראש העיר מר שלמה בוחבוט ,על
התפטרותי מחברות במועצת העיר .צר לי שהחוק מטיל קלו גור על 'פושטי רגל' ולא בודק
לגופו".
מר כעבייה חוסיי הסביר במרס  ,2010באמצעות עור %דינו ,למשרד מבקר המדינה" :עת הגיש
מרשי מועמדותו לכה כחבר מועצה האמי הוא ,באמת ובתמי ,כי אי קלו ע העבירות בה
הורשע .אמונתו התבססה בעיקר על העובדה שהמדובר בעבירות בניגוד לחוק התכנו והבניה.
יתרה מזאת מרשי מאמי עוד היו שאי ע העבירות בה הורשע קלו ...באשר לפניה ליושב
ראש ועדת הבחירות המרכזית ולדיווח בטופס מס'  5בתוספת ,מרשי יטע כי לא הבי ולא ידע כי
חלה עליו חובת דיווח .להזכיר שפת אמו של מרשי הינה השפה הערבית ולא השפה העברית.
יתרה מזאת ,הג שמדובר בנבחר ציבור ,מרשי לא סיי אפילו כיתה ח' .בנסיבות אלו ,ולאור
העדר הידיעה וטיב העבירות בה הורשע ובצל העדר ההשכלה והבורות של מרשי ,הנכ
מתבקשי שלא לפסולו מלכה כחבר מועצה".
בהתייחס לתשובת מר כעבייה חוסיי ,יצוי כי לא נקבע הא יש ע עברותיו משו קלו ,אול
היה עליו להביא זאת לבדיקה ולהחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בהתא להוראות
חוק הבחירות.

__________________
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צו הפטר נית על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש" ,1980ובא במקו צו שחרור החלטי
שנית על פי פקודת פשיטת הרגל.1936 ,
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‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ÈÎ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â„„ÂÓ˙‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â¯˘Ú ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ
˘˙Ú„Ï .‰Â‰ÎÏÂ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÂÒÙ ÂÈ‰ 2008 ¯·Ó·Â· ‰ÓÈÈ˜˙‰
ÈÈÈÚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï - ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ· ˙Ú‚ÂÙ‰ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙· ¯·Â„Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ˙Â˜ÊÁÓ ÏÈÚÏ ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙Â‡Ó‚Â„‰ .ÍÎÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ˘‡ È„È· ˜¯ Â„˜ÙÂÈ ¯Â·Èˆ‰
ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÈÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÏÚÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ˙Â·È˘Á‰Â Í¯Âˆ‰
˘ÌÈÏÒÂÙ‰ ÌÈ‡˙Î ÂÚ·˜˘ ˜ÂÁ· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÈÈÚ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â„ÈÙ˜È ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
.ÌÓˆÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÌÈ˘ÚÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ‰Ê ¯·„· ÔÈ‡˘ È‡„Â ÌÏÂ‡ ,‰Â‰ÎÏ
Í¯ÂˆÏ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰˙¯ÓÂÁÂ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ·Á¯‰ ‰Ù˜È‰ ÁÎÂ
.È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ‰ÓˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ˙˜È˜Á ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï
יחידת המפקח על הבחירות הודיעה בתשובתה מיוני  2010כי הופקו לקחי מממצאי הביקורת,
וכי "בכוונתנו לנקוט מגוו פעולות על מנת לצמצ את התופעה .כ ,%בי היתר ,עריכת כתב
ההסכמה של המועמדי )בו ה מצהירי על כשירות להתמודד( כתצהיר וכ פרסו שמות
המועמדי לציבור עובר לאישור הסופי ,על מנת לקבל מידע מ הציבור על הרשעות ,פשיטות
רגל וכד'".
עובד עירייה המכה כחבר מועצה
¯˜È˜ÂÁ Ú
בסעי )2ב() (2לחוק הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר( ,התשכ"ד' ,1964נקבע כי עובד
רשות מקומית הממלא תפקיד המפורט בתוספת לחוק זה והוא אינו עובד ארעי ,לא יהיה מועמד
בבחירות למועצת אותה רשות ,אלא א כ יצא לחופשה מעבודתו באותה רשות לא יאוחר
משישי יו לפני יו הבחירות .בסעי  (5)120לפקודת העיריות נקבע כי עובד בשכר בעירייה
פסול מלכה כחבר מועצת אותה עירייה .בכללי לנבחרי ציבור נקבע ,בדומה לקבוע בפקודת
העיריות ,כי עובד בשכר של הרשות המקומית פסול מלכה במועצה של אותה רשות.
בהתא לסמכויותיה גיבשה הוועדה למניעת ניגוד ענייני הנחיות עקרוניות לעניי האיסור החל
על עובד רשות מקומית לכה כחבר מועצה ופרסמה אות .33הוועדה ציינה בהנחיותיה כי "האיסור
על כהונה במועצת רשות מקומית חל ג על עובד הרשות השוהה בחופשה ללא תשלו )להל '
חל"ת(" ,זאת משו ש"נית להניח ,כי עובד המצוי בחל"ת ,מתכוו לשוב למקו עבודתו
בעירייה ,ומתעורר חשש לקיומו של ניגוד ענייני".
בסעי 5א לחוק הרשויות המקומיות )ייעו /משפטי( ,התשל"ו') 1975להל ' חוק הייעו/
המשפטי( ,נקבע כי יוע /משפטי לרשות המקומית יעניק ייעו /משפטי בי היתר "לעובדי הרשות,
בכל עני הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל די".

__________________
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הוועדה למניעת ניגוד ענייני) ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ,אתר משרד המשפטי באינטרנט( ,סעי,3 $
"איסור כהונת הרשות ועובדי גופי קשורי במועצה" ,סעיפי משנה " 3.001הסבר כללי";  3.002
"עובד הרשות המצוי בחופשה ללא תשלו".

43

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÏÂÚÙ
 .1מנהל מחלקת הספורט בעיריית גבעתיי ,מר ר קוניק ,שהתמודד בבחירות למועצת העירייה
שהתקיימו בנובמבר  ,2008יצא ביו  1.9.08לחופשה ללא תשלו )חל"ת( .בהודעת מנהלת
משאבי אנוש על אישור החל"ת לא נרש מועד סיומה .בבחירות נבחר מר קוניק לחבר במועצת
עיריית גבעתיי ,וביקש להארי %את חופשתו עד מרס  ,2009כל עוד הוא מקיי שיחות בדבר
הרכבת הקואליציה.
 .2בדצמבר  2008ביקשה מנהלת משאבי אנוש מהיועצת המשפטית לעיריית גבעתיי ,גב'
אירית אורו ,לחוות דעתה על כהונתו של מר קוניק כחבר מועצה בעת שהוא עובד עירייה השוהה
בחל"ת .היועצת המשפטית השיבה שהיא "לא מחווה דעה שכ יש חילוקי דעות בי  2פלגי
בעירייה".
היועצת המשפטית הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר " :2009היות ולא קבלתי
נתו עובדתי חד משמעי ,בדבר מדיניות העירייה ...הודעתי שבהעדרו ,עוד טר גיבוש העמדה,
ועל מנת לתת חוות דעת מושכלת ,איני מחווה דעתי בקשר לאישור הארכת החל"ת ותו לא".
בינואר  2009ביקשה מנהלת משאבי אנוש בעירייה להיפגש ע מר קוניק על מנת להסדיר את תנאי
סיו עבודתו כעובד עירייה .בפברואר  2009השיב לה מר קוניק" :בכוונתי לנצל לפחות את התקופה
של שנת החל"ת המגיעה לי  ...סבורני כי לאחר  12שנות עבודה בעירייה מגיעה לי זכות זו".
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÁ‰ ¯Â‡ÏÂ ¯Â·Èˆ È¯Á·Ï ÌÈÏÏÎ· ¯ÂÓ‡‰Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙‡¯Â‰ ÁÎÂ
‡Â‰ „ÂÚ ÏÎ ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÏÂÒÙ ˜ÈÂ˜ ¯Ó˘ È¯‰ ,ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ
¯ÂÁ·Ï Â˙·ÂÁ ÏÚ Â˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .˙"ÏÁ· ‰‰Â˘ ‡Â‰˘ Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ
˙·ÁÒ ‰Ë˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .‰ÈÈ¯ÈÚ· Â˙¯˘Ó ÔÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÎ Â˙Â‰Î ÔÈ· ˙Â¯ÈÁ·‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ
·˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÚÓÈ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï .‰ÏÂÙÈË ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯ËÂ ‰Ê ‰¯˜Ó· ÏÂÙÈË
ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ ,¯ÂÓ‡‰ ‡˘Â· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙ÓÓ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ÌÏÚ˙‰ÏÂ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· ˙ÂÎÁÏ
בתשובתה הודיעה עיריית גבעתיי כי היא "מקבלת את דברי הביקורת בעניי זה וסבורה כי
בנושא זה ...ייתכ ובוצעה התנהלות שלא בהתא להנחיות הועדה למניעת ניגוד ענייני שכלל לא
היו ידועות לה בעניי" .עוד הודיעה העירייה כי "בעקבות הערת הביקורת פנה מנכ"ל העירייה מר
קובי ילובי /ביו  30.9.09במכתב למר קוניק והודיע לו מפורשות כי אי הוא יכול להיות בחל"ת
במקביל לחברותו במועצה ולפיכ %העירייה מודיעה לו על סיו יחסי העבודה בינו לבי העירייה".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  2010הביא מר קוניק מכתב ששלח עו"ד מטעמו לעירייה,
ובו הסביר" :אילו הייתה העירייה טוענת בפני מרשי לאחר בחירתו למועצה ,כי עליו לסיי את
עבודתו בעירייה ,לא מ הנמנע כי מרשי היה שוקל פעמיי את חברותו במועצה .אלא שהעירייה
לא עשתה כ ,אלא היא היא שהבהירה למרשי כי עליו לצאת לחל"ת ,ג לאחר ' בחירתו
למועצה".
˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˘·ˆÓ ÂÚÓÈ˘ ˙Â˜È„· ÌÈÈ˜Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯·ÁÎ Â‰ÎÈ ‰Â‰ÎÏ ÌÈÏÂÒÙ
˘·.˜ÂÁÏ „Â‚È· ÌÈ‰ÎÓ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á Â
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טובת הנאה
משרד מבקר המדינה בדק בשתי עיריות ' גבעתיי ופתח תקווה ' א ניתנו לנבחרי טובות הנאה
ללא הצדק סביר .נמצא כי בשתי העיריות קיבלו חברי המועצה זכות חניה ללא תשלו במקומות
שבה נדרשי התושבי לשל תמורתה ,כדלהל:
 .1עיריית גבעתיי אפשרה זה שני לחברי מועצה לחנות ללא תשלו בשלושת חניוניה
העירוניי שהחניה בה כרוכה בתשלו.
 .2עיריית פתח תקווה העניקה לחברי המועצה ,כבשני קודמות ,מדבקות למכוניותיה ,שזיכו
אות בחניה חינ במקומות חניה מוסדרי ברחובות העיר ובשלושת החניוני של העירייה
שהחניה בה כרוכה בתשלו.
‰Î ‰·Ë‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È˙˘ È¯·ÁÏ ˜ÈÚ‰Ï ‰˜„ˆ‰ ‰‡ˆÓ ‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÚ‚Â ÌÈ‡˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‚ ˙˙È ‡È‰ ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎ ,ÌÈÁ ‰ÈÁ Ï˘ ˙Ù¯Â
˙‰ÈÁ‰˘Î ˜¯ ‰ÈÁ ¯„Ò‰ ÚÂ·˜ÏÂ ‰·Ë‰‰ ÏÂËÈ·Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ì„È˜Ù
.„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ‡È‰
עיריות גבעתיי ופתח תקווה הודיעו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת ה
ביטלו את הסדרי החניה הקיימי לחברי המועצה וקבעו הסדרי שלפיה יוכלו חברי המועצה
לחנות ללא תשלו רק במסגרת תפקיד במועצה ובוועדותיה.

עברות בנייה של נבחרי ציבור המכהני בוועדות המקומיות לתכנו
ולבנייה
בחוק התכנו והבנייה נקבע ,כאמור ,כי לכל מרחב תכנו תהיה ועדה מקומית לתכנו ולבנייה.
הוועדה המקומית תקי ועדת משנה לתכנו ולבנייה ,אשר לה הוקנו כל הסמכויות של הוועדה
המקומית.
בסעי  27לחוק התכנו והבנייה נקבע)" :א( מתפקידה של הועדה המקומית ושל כל רשות
מקומית במרחב תכנו הכולל תחו של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את קיומ של הוראות
חוק זה וכל תקנה על פיו) .ב( מקו שקיימת ועדת משנה לתכנו ולבניה חייבי בביצוע כאמור ג
הועדה המקומית וג ועדת המשנה".
אג הביקורת במשרד הפני פרס ביולי  2008דוח על ביקורת בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
)דוח שנתי מס'  .(10בדוח נכללו ממצאי ביקורת מהשני .2006'2004
·È¯Á· Ï˘ ‰ÈÈ· ˙Â¯·ÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰Ó ˘ÓÁ
ˆ,‰„Â‰È ‰ËÓ ,ÚÂ·Ï‚‰ ,ÔÂ¯˘‰ ÌÂ¯„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯Â·È
.(¯ÓÂÚÂ ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó
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בבדיקות נמצא כי עשרה נבחרי ציבור ' כול חברי בוועדות משנה ' פעלו בניגוד להוראות חוק
התכנו והבנייה :בנו מבני והציבו מבני יבילי ללא היתר בנייה; בנו בסטייה מהיתרי שניתנו
לה ועשו שימוש במבני או במגרשי בניגוד להוראות תכנית מתאר מקומית.
אג הביקורת העיר לחמש הוועדות המקומיות האמורות כי "חוק התכנו והבניה מטיל על הרשות
המקומית ועל הוועדה המקומית לתכנו ולבניה את החובה להבטיח את קיומ של הוראות החוק
והתקנות על פיו .יש לראות בחומרה ביצוע עבירות בניה על ידי חברי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה שאמוני על אכיפת החוק ,ואמורי להוות דוגמה לשמירה על הוראות החוק ותקנותיו ועל
כללי המינהל התקי .עבירת בניה המבוצעת ע"י חבר ועדה לתכנו ולבניה מתפרשת ע"י התושב
כמת היתר לביצוע עבירות בניה".
בשנת  2009התקיי דיו בהתכתבות בהנהלת משרד הפני בדבר התגובה הראויה על עברת בנייה
שעבר נבחר ציבור .הממונה על פניות הציבור באג הביקורת של משרד הפני סברה כי "עבירת
בנייה חמורה יותר מעבירת אי תשלו ]ארנונה וחשבו מי[ באשר מדובר בעבירה הנעשית
ביודעי ובהתרסה .לא יתכ שאות בעלי תפקידי הממוני ברשות על אכיפת דיני התכנו
והבנייה יהיו עברייני בעצמ" .היא הציעה לקבוע בפקודת העיריות כי נבחרי ציבור שעברו
עברות בנייה יועברו מתפקידיה .היוע /המשפטי למשרד הפני הסתייג מקביעה שכזו בחקיקה,
א %העביר את ההתכתבות האמורה בספטמבר  2009לידיעת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי
במשרד המשפטי.
היוע /המשפטי למשרד הפני הסביר בתשובתו מאפריל  2010כי הסתייג מהצעת הממונה על
פניות הציבור מאחר שסבר כי "תוספת האיזו הקיימת בחקיקה נותנת מענה נאות לנושא...
במסגרת הליכי הבחינה ]של עברה[ שיש עמה קלו שנעשית על ידי בית המשפט ...נלקח בחשבו
ג תפקידו של ,החבר ,מעמדו והעבירה שנעברה על ידו".
ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á È„È ÏÚ ‰ÈÈ· ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.¯ÂÓÁ ¯·„ ‡Â‰ ,‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô‰È„È˜Ù˙Ó˘ ,‰ÈÈ·ÏÂ
‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÏÚ ÂÏÂÁÈ ¯˘‡ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓ¯Â ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È
È¯·Á ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï Û‡ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ‰ÎÓ‰
.Ô‰· Ô‰ÎÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯·Ú ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰Ó ÁÂÂÈ„ Ï·˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
˙Â˜˙‰Â ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ ÏÚ ¯·Ú ÈÎ ‡ˆÓ ¯˘‡ ‰„ÚÂ ¯·Á ÏÎ ÏÚ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï
˘.ÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰

השתתפות בישיבות מועצת הרשות המקומית וועדותיה
בסעי  123לפקודת העיריות נקבע" :חבר'מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשי
רצופי ,או שנעדר משלוש ישיבות רצופות ...יחדל להיות חבר המועצה ,מלבד א נעדר בגלל
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מחלה או בגלל שירות בצבא'הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש ,ובתנאי שראש
העיריה או הממונה ]על המחוז במשרד הפני[ שלח לו הודעה".34
בפקודת העיריות ובחיקוקי אחרי נקבעו ועדות שחובה להקימ 35וכ הוראות לגבי הרכב
וניהול .כל אחת מוועדות החובה הופקדה על אחד מתחומי העשייה של הרשות המקומית ,והיא
אמורה לקיי דיוני שוטפי בתחו זה ולהחליט על נושאי לדיו .עוד נקבע בפקודת העיריות
כי ועדת חובה תכונס אחת לשלושה חודשי; לא כונסה ועדה כאמור ,יורה ראש העירייה לכנסה.
משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת  2003את אופ ניהול המועצה וועדות החובה
בעשר רשויות מקומיות .36בבדיקה נמצא כי  33חברי מועצה בתשע מ הרשויות המקומיות
שנבדקו נעדרו לפחות משלוש ישיבות מועצה רצופות.
עוד נמצא כי  109חברי ועדות חובה בשמונה רשויות מקומיות נעדרו מיותר ממחצית הישיבות של
ועדותיה;  28מה לא נכחו א בישיבה אחת .בשבע מ הרשויות המקומיות שנבדקו כיהנה
המועצה המקומית כוועדה מקומית לתכנו ולבנייה ולה ועדת משנה ,כנדרש בחוק התכנו
והבנייה .הביקורת העלתה כי בחמש מוועדות המשנה נעדרו חברי רבי מכמחצית מהישיבות.
במסגרת ביקורת זו נבדק הנושא בעיריית גבעתיי .בבדיקת נוכחות חברי ועדת הכספי בעיריית
גבעתיי בשני  2008'2007נמצא כי שני חברי נעדרו מחלק מ' 11הישיבות שקיימה העירייה
בתקופה זו .מר יצחק נטובי) /שאינו מכה בקדנציה הנוכחית( נעדר מארבע מה ,וחברת מועצה,
גב' טלי ארגמ ,נעדרה מחמש ישיבות.
עיריית גבעתיי הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תמנה "מרכז לישיבות המועצה אשר
תפקידו יהיה לבצע מעקב אחר כינוס ישיבת המועצה וועדותיה וכ ,לבצע מעקב אחר נוכחות
החברי בישיבות בהתא להוראות כל די .מרכז הישיבות ינפיק דוחות מעת לעת אשר יועברו
לראש העירייה וכמו כ יוצגו בפני המועצה בסיומה של כל שנה קלנדרית".

__________________

34
35

36

לש השוואה ,יצוי כי ועדת זמיר כללה בהצעתה לכללי האתיקה לחברי כנסת את "העיקרו הבסיסי
המחייב את חבר הכנסת להקדיש את עיקר זמנו למילוי תפקידו בכנסת ולהשתת $באופ סדיר
בישיבות הכנסת ובישיבות ועדותיה".
הוועדות שנקבעו בפקודת העיריות  ועדת מכרזי ,ועדת כספי ,ועדת מל"ח )משק לשעת חירו(,
ועדת ביטחו ,ועדה לענייני ביקורת ,ועדה למאבק בנגע הסמי המסוכני ,ועדת איכות הסביבה,
ועדת הנחות ,ועדה לקליטת עלייה )בעירייה שלפחות  10%מתושביה עלו לישראל אחרי ,(1.1.90
ועדה לבטיחות בדרכי ,ועדה לקידו מעמד הילד ,ועדה להנצחת זכר של נרצחי טרור ,ועדת חינו',
ועדה חקלאית )א התקיימו התנאי שנקבעו בפקודה(; בתקנות העיריות )הסדר רכישות ,ניהול
מחסני ,רישו וניהול טובי( ,התשנ"ח ,1998נקבע כי יש להקי ועדת רכש ובלאי .בנוהל למת
תמיכות של רשויות מקומיות נקבעה ועדת תמיכות.
מבקר המדינה ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,2004עמ' .162145
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ÌÂ¯˙Ï Â¯Á·È‰· ÂÈÏÚ Ï·˜Ó ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˘‡¯ ÏÚ ÈÎ Ú·˜ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ Ï˘ ÌÂÎÈÒ· .˙Â˘¯‰ ÈÈÈÚ ÏÂ‰ÈÏ
ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î Ì‰Ï Â˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ" ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
ÌÈ‡ Ì‡˘ Ì‰Ï ¯È‰·‰ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ˙Â¯È„Ò· Û˙˙˘‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á
Â˙Â‡· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ „ÂÚ ."ÌÈ¯Á‡Ï ÌÓÂ˜Ó ˙‡ ˙ÂÙÏ Ì‰ÈÏÚ ,ÍÎ· „ÂÓÚÏ ÌÈÏÂÎÈ
‰˙ÈÈ‰ Ì‰È˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘È ·Â¯Ó ‰·ÂÁ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ˙Â¯„ÚÈ‰" ÈÎ ÁÂ„
,"˙Â„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‡È‰Â ,Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÁÂÂ¯ ‰ÚÙÂ˙Ï
ÌÈ‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÈÙÏÎ ÌÈÚˆÓ‡ ‰˜È˜Á· ÏÂÏÎÏ" ÏÂ˜˘Ï ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓ‰Â
˙ÁË·‰Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ Â‡ ,˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â¯È„Ò· ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈ‡˘ ‰·ÂÁ ˙Â„ÚÂÂ·
ÛÂÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ."˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ,Ô˙È‰ ÏÎÎ ‡ÏÓ ·Î¯‰· ,¯È„Ò‰ Ô„Â˜Ù˙
.ÍÎ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ô˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2009 ˙˘

סיכו
¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÂ˘ ÌÈÈ˙‡ ÌÈË·È‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‡ˆÓÓ ÏÏÂÎ ‰Ê ÁÂ„
ÌÂÈÎ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ÔÈ‡˘ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·
ÚÂÓÏÂ ÌÈ¯Á· Ï˘ ˙È˙‡ ‡Ï ˙Â‚‰˙‰ ÚÂÓÏ È„Î ÌÈ‚ÈÈÒ ¯ÂˆÈÏ Â„ÚÂ ¯˘‡ ,ÈÂ‡¯Î
„¯˘Ó ÏÚ .‰· Ô‰ÎÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˙ˆÚÂÓÏ ¯Á·È‰Ï È˙‡ ‡Ï ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÁ¯Ê‡Ó
˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯Á·‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÙÒÂ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
È˘‡¯ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ :Ô Â ‰ ˙ ¯ ‰ ˆ ‰
ÌÂ‰ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÓ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰Ê Í¯ÂˆÏ .Ì˙Â‰Î ÌÂÈÒ ÌÚÂ „È˜Ù˙Ï Ì˙ÒÈÎ ¯Á‡Ï ÈË¯Ù‰
È¯Á· ÏÎ ˙‡ Ú„ÈÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ‰ÎÓ‰ ÌÈ‚Ò‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï
.‰Â‰Î‰ ÌÂÈÒ ÌÚÂ Ì˙¯ÈÁ· „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï Ì˙·ÂÁ ¯·„· ¯Â·Èˆ‰
˘È ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÓÂ˘˙ ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ :Ì È  È È  Ú „ Â ‚ È  ˙ Ú È  Ó
ÌÈÈÈÚ· ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˘·‚Ï ÏÎÂ˙ ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˙Ó ÏÚ ˙Âˆ˜‰Ï
˙‡ ‰ÁÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ .‰ÈÈÙ‰ ˙Ï·˜Ï Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú ÍÂÓÒ· ‰ÈÙÏ ÌÈ‡·ÂÓ‰
Ô‰ÎÏ ÌÈ˘˜·Ó˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰
˙ÏÈÁ˙ ÌÚ ¯È‰ˆ‰Ï ‰·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÈÎ ,˙ÈÏ‰ÈÓ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ˘È˘ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÎ
.ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ‡ Ì‰˘ ‰„ÚÂÂ· Ì˙Â‰Î
ÏÚ ‰Ú„Â‰ ˙˘‚‰· ÌÈ·ÈÈÁ˘ Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚ : Û Ò Â  ˜ Â Ò È Ú
ÏÚ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˘È‚‰Ï ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ·¯˜· ‰Ê ‡˘Â· ˙È˙¯·Ò‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
.Ì‰È‚ÒÂ
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˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ È‚Ò È„È· ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˙˘‚‰Ï ˙Ú‚Â‰ ‰˜È˜Á‰ : ‰ ˜ È ˜ Á È  Â ˜ È ˙
‰˜È˜Á‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ È‚Ò ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó
˙ÂˆÚÂÓ È˘‡¯ ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚÏ ˙Ú‚Â‰
ÔÓ .ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡· Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ ÏÚ ‡ÏÂ Ì‰È‚ÒÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡
.‰Ï‡ ¯Â·Èˆ È¯Á· ÏÚ Ì‚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È˜Á‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰
È¯·Á ÌÈ‰ÎÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘ÈÏ˘Î· :Ì È Ó Ô Â · ˘ Á Â ‰  Â  ¯ ‡ Ì Â Ï ˘ ˙
ÏÚ .ÌÈ¯Á‡ ‰·ÂÁ ÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈÓ ÔÂ·˘ÁÂ ‰Â¯‡ ÌÂÏ˘˙-È‡ ÔÈ‚· ˙Â·ÂÁ Â¯·ˆ˘ ‰ˆÚÂÓ
.¯Â·Èˆ‰ È¯Á·Ó ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â„„ÂÓ˙‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â¯˘Ú : ‰  Â ‰ Î Ï Ì È Ï Â Ò Ù Ì È „ Ó Ú Â Ó
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÂÒÙ ÂÈ‰ 2008 ¯·Ó·Â· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
.˜ÂÁ‰ È‡˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ¯·Ú˘Ï ÌÈ¯ÈÒ‡ Â‡ Ï‚¯ ÈË˘ÂÙ Ì˙ÂÈ‰ ÔÈ‚· ‰Â‰ÎÏÂ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï
„È˙Ú· Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
.˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÏÎ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô‰· ‰È‰È ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï
.¯ÂÓÁ ¯·„ ‡Â‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ È¯·Á È„È ÏÚ ‰ÈÈ· ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ· : ‰ È È  · ˙ Â ¯ · Ú
È¯·Á ÏÚ ÂÏÂÁÈ ¯˘‡ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓ¯Â ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ê ÔÈÈÚ·
.‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓ
˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ „ÂÚ ÏÎ .ÌÓˆÚ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙È˙‡ ˙Â‚‰˙‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯˜ÈÚ
ÌÈÈ˙‡ ÌÈÏÏÎÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ Ì‰È‚Ò ,˙ÂÈÓÂ˜Ó
‡ÏÂ ,Ì‰È·Â˘ÈÈ È·˘Â˙Ï ‰˙Â‡ ‡Ï ˙ÈÁ¯Ê‡ ˙Â‚‰˙‰Ï ‰Ó‚Â„ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰ ÌÈÏ·Â˜Ó
¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ÏÚ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÈÈˆÏ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˘Â¯„Ï ˙È¯ÒÂÓ‰ ˙ÂÎÊ‰ Ì‰Ï ˙„ÓÂÚ
ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ Ì‰È˙ÂÂ‰ÎÏ ÌÈ¯Á· Ì‰˘ ˙ÚÓ Ì‰È„Úˆ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·
.‰˙Â‡ ˙È˙‡ ˙Â‚‰˙‰
˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ ‰˜È˙‡‰ ÌÂÁ˙· ·ˆÓ‰ ˙ÂÓ˙Â ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯ÓÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó
˙¯ÈˆÈÏÂ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ¯Â·Èˆ‰ È¯Á·Ï ‰˜È˙‡‰ ÈÏÏÎ Ï˘ Ì˘Â·È‚ ÌÂÈÒÏ Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈ
.Ì˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ˙Â‡ ÌÈÂ‚Ó
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תקציר
השימוש לרעה בסמי ובאלכוהול )להל ג  חומרי פסיכואקטיביי( הוא נגע
מתפשט הפוגע בחברה הישראלית על כל רבדיה .יש המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי באקראי ,ויש המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי דר קבע,
מתמכרי לה ומפתחי תלות גופנית או נפשית בה )להל  מכורי(.
בשנת  2005היה מספר המשתמשי בסמי והמכורי לה כ .333,000כמחצית
מבני הנוער וכשני שלישי מהמבוגרי שתו משקאות אלכוהוליי שלא לקיו
דיני דתיי ,ושיעור המשתמשי בסמי בקרב בני נוער היה גדול משיעור בקרב
מבוגרי .שימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב בני נוער הוא אחת הסיבות
לנשירה ממסגרות חינוכיות ,למעורבות בפעילות עבריינית ,לפגיעה בקשרי
חברתיי וליצירת משברי חברתיי.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא מאבק הרשויות בנגעי הסמי
והאלכוהול .הביקורת נעשתה בעיריות אשדוד ,באקהג'ת ,נתניה וקריית אונו.
בדיקות השלמה נעשו ברשות הלאומית למלחמה בסמי )להל  הרשות למלחמה
בסמי( ,במשרד הרווחה והשרותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( ,במשרד
החינו ,במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( ,במשרד
לביטחו הפני ,במשטרת ישראל ,במשרד לקליטת עלייה ,במשרד הבריאות,
במשרד הפני ובמרכז השלטו המקומי בישראל .חלק מהנתוני עודכנו לראשית
שנת .2010

עיקרי הממצאי
יישו החלטת ממשלה
בשל השיעור הגבוה של משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי החליטה הממשלה,
באוגוסט  ,2005להקי צוות בימשרדי שיגבש תכניות אופרטיביות בתחו המניעה
והטיפול בנגעי הסמי והאלכוהול והשלכותיו כמרכיב במאבק באלימות בחברה
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הישראלית .בספטמבר  2005הציג הצוות הבימשרדי את המלצותיו בפני ועדת
השרי למאבק באלימות .נמצא כי הממשלה לא קיימה דיו ממשי לצור קבלת
החלטה בדבר הקצאת המשאבי ויישו ההמלצות ,וההמלצות לא יושמו עד למועד
הביקורת )בתחילת .(2009

נתוני במישור המקומי על היק השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
 .1הרשות למלחמה בסמי קבעה כי לצור גיבוש תכנית עבודה למאבק בנגעי
הסמי והאלכוהול יש לאסו( נתוני על אוכלוסיות המשתמשי בה בתחו
הרשות המקומית .נמצא כי עיריות נתניה ובאקהג'ת לא פעלו לאיסו( נתוני על
מגמות שימוש בחומרי פסיכואקטיביי ביישוביה.
 .2באשדוד ובקריית אונו הופ) שאלו לתלמידי בתי ספר עליסודיי ,ובו מידע
מפורט על השימוש בחומרי פסיכואקטיביי ,וממצאיו אמורי להיות "בסיס
לקבלת החלטות עירוניות".
 .3נמצא כי בכל אחת משתי העיריות לא הוצגו ממצאי השאלו בפני הוועדה
למאבק בסמי שמועצת העירייה בחרה ולא דנו בה כדי לגבש מדיניות עירונית
שעניינה המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול .בעיריית אשדוד לא הוצגו ממצאי
השאלו ג בפני כל פורו אחר וא( לא הובאו לידיעת של גורמי הרווחה והחינו
בעיר.

תכנית למניעת שימוש במשקאות אלכוהוליי
 .1למעלה ממחצית האוכלוסייה במדינת ישראל  בני נוער ומבוגרי כאחד 
שותה משקאות אלכוהוליי ,בה כ 50,000המכורי לאלכוהול .ג בקרב
תלמידי ,בגילי  ,1211יש השותי משקאות אלכוהוליי בכמות גדולה ובתדירות
גבוהה.
 .2בהחלטת הממשלה מיוני  ,2006בנושא תופעת האלימות בחברה הישראלית,
הנחה ראש הממשלה דאז מר אריאל שרו "להעביר מיד את הטיפול במשקאות
חריפי משכרי לרשות למלחמה בסמי" .נמצא כי עד מועד סיו הביקורת )בסו(
 (2009לא נעשתה כל פעולה חקיקתית ,ארגונית או תקציבית ליישו ההנחיה.
בקשות הרשות למלחמה בסמי מאז ספטמבר  2005להקצות תקציב מיוחד למאבק
בנגע האלכוהול לא נענו ,ועד מועד סיו הביקורת היא לא קיבלה כל הקצאה כספית
לתחו זה.
עוד נמצא כי עד מועד הביקורת )בתחילת  (2009לא גיבשה הרשות למלחמה בסמי
תכנית מניעה לשימוש באלכוהול .רק בתכנית העבודה של הרשות למלחמה בסמי
לשנת  2009בתחו ההסברה הוגדר היעד  "בניית אסטרטגיה ותוכנית הסברה
בתחו האלכוהול והפעלתה".
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תכניות למניעת השימוש בחומרי נדיפי
הנתוני על השימוש הרחב שבני נוער עושי בחומרי נדיפי )חומרי בשימוש
ביתי ששאיפת אדיה גורמת לשיכרו חושי ולהזיות( והמידע על הסכנות הנובעות
משימוש זה העלו ברשות למלחמה בסמי ובמשרד החינו את הצור המיידי
להפעיל תכניות מניעה .נמצא כי רק בשנת  ,2008כשבע שני לאחר שפורסמו
הנתוני המחקריי בדבר השימוש הנרחב בחומרי נדיפי וכשלוש שני לאחר
שנתוני מחקר הרשות למלחמה בסמי משנת  2005העלו כי מספר בני הנוער
המשתמשי בחומרי הללו הוכפל ,גיבשו משרד החינו והרשות למלחמה בסמי
תכנית למניעת שימוש בחומרי נדיפי .נכו למועד סיו הביקורת לא היה במשרד
החינו מידע כלשהו על יישו התכנית בבתי הספר.
בחינת מידת יישו התכנית ,בשנת הלימודי התשס"ט )ספטמבר   2008אוגוסט
 (2009בארבע העיריות שנבדקו ,העלתה כי בשלוש מה תכנית המניעה לא הופעלה 
באשדוד ,למעט בשתי כיתות בשניי מבתי הספר העליסודיי ,בבאקהג'ת
ובקריית אונו .בעיריית נתניה התכנית לא הופעלה בבתי הספר העליסודיי
השייכי למגזר הממלכתידתי.

מניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
 .1ברשויות המקומיות ,שהצטרפו לפרויקט הקהילתי למניעת השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי שמנהלת הרשות למלחמה בסמי ,פועל מתא יישובי )להל 
המתא( שתפקידו ליזו ולרכז את פעולות הפרויקט ביישוב .נמצא כי בכ200
רשויות מקומיות ,מבי כ 250הרשויות הקיימות ,לא מונה מתא.
 .2משרד החינו החליט לתקצב ממונה על תחו מניעת השימוש בסמי ,בטבק
ובאלכוהול )להל  מב"ס( בבתי הספר העליסודיי שמספר תלמידיה עולה על
 .100בבתי ספר קטני כלל לא מונה אחראי לפעילות המניעה .נמצא כי בכ 570מבי
 1,460בתי הספר העליסודיי לא מונה מב"ס ,ומציאות כזאת יש בה כדי לפגוע
בפעילות המניעה בכשליש מבתי הספר העליסודיי.
 .3משנת הלימודי התשס"ח )ספטמבר   2007אוגוסט  (2008נער משרד החינו
להפעלת "כישורי חיי"  תכנית כוללנית למניעת השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי  במערכת החינו כולה .נמצא כי ברוב בתי הספר לא יושמה
ההחלטה להפעיל את התכנית .עד לתחילת שנת הלימודי התש"ע )ספטמבר 2009
 אוגוסט  ,(2010שנתיי לאחר שהוחל ביישומה ,היא הופעלה בכמחצית מבתי
הספר היסודיי ורק בכשליש מחטיבות הביניי .בבתי הספר הממלכתיידתיי
והממלכתייערביי היא כלל לא הופעלה.
משרד החינו לא השכיל ללמוד את הצור ברגישות התרבותית הראויה בעת גיבוש
התכנית ,ומפקחי בתי הספר הממלכתיידתיי סירבו להפעילה ,כמו ג מנהלי
בתי הספר הממלכתייהערביי ,מפני שכמה מתכניה לא תאמו את תפיסות
העול של מערכות חינו אלה .רק בשנת הלימודי התש"ע הוכנה תכנית מתאימה
למגזרי אלה.
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 .4מוסדות החינו במגזר החרדי סירבו כל השני לשת( פעולה בתחו פעילות
המניעה בקרב תלמידיה ולא מתקיימת בה פעילות כזאת .באשדוד ובנתניה למדו
במוסדות החינו של המגזר החרדי בשנת הלימודי התשס"ט כ 14,600וכ4,200
תלמידי ,בהתאמה ,וה היוו כ 35%וכ ,13%בהתאמה ,מכלל התלמידי בערי
הללו .נמצא כי במוסדות חינו אלה לא נעשתה כל פעילות למניעת השימוש
בחומרי פסיכואקטיביי.

פעילות מניעה בשיתו הורי
משרד החינו מייחס חשיבות רבה ביותר למעורבות הורי ולשיתופ בפעילות
החינוכית במאבק בנגעי הסמי והאלכוהול ורואה בכ יסוד הכרחי ומשמעותי
בתהלי המניעה .נמצא כי משרד החינו לא פרס הנחיות בכתב בנוגע להיק(
הרצוי של פעילות מניעה בשיתו( הורי ולתכניה ,לא הפנה לחומרי רקע וג לא
קיי הדרכות בנושא.
שתיי מהעיריות שנבדקו ,באקהג'ת ונתניה ,לא יזמו כל פעילות מניעה בקרב
הורי .פעילות מניעה בשיתו( הורי בהיק( שעות מוגבל ,שלא עלה על שעתיי
בשנה ,התקיימה בתשס"ט ב 5מ 11בתי הספר העירוניי העליסודיי
שבאשדוד .פעילות דומה התקיימה בבתי הספר בקריית אונו.

בתי ספר תעשייתיי ומרכזי חינו טכנולוגי
בשנת הלימודי התשס"ח פעלו בפיקוח משרד התמ"ת כ 70בתי ספר תעשייתיי
ובפיקוח משרד החינו  10מרכזי חינו טכנולוגי )להל  מח"טי( .בשנת הלימודי
התשס"ט למדו בבתי הספר התעשייתיי ובמח"טי ,השייכי לכמה רשתות
חינו ,כ 15,500תלמידי שלרוב קשיי התנהגותיי ותפקודיי.
 .1תכניות מניעה בבתי הספר התעשייתיי הופעלו בידי גופי פרטיי למיניה
העוסקי בטיפול או במניעה .נמצא כי משרד התמ"ת לא קבע קריטריוני
לבחירת של גופי אלה ולהכשרה הנדרשת מעובדיה .הוא ג לא קיבל כל מידע
על אופ הכשרת של העובדי בתחו המניעה ועל התפיסה המקצועית שהנחתה
כל אחד ואחד מה בעבודתו.
עוד נמצא כי בכל אחד מבתי הספר האלה פעלו בעת ובעונה אחת כמה גופי כאלה,
וכל אחד מה הפעיל תכנית במש שעה או שעתיי בשנה ,בלי שיהיה אפשר
להקפיד על רצ( לימודי וחינוכי הנדרש בכל תכנית.
 .2פעילות מניעה בשמונה מהמח"טי נעשתה בהיקפי שוני ,לרוב באמצעות
צוות בית הספר .נמצא כי משרד החינו לא בח את פעילויות המניעה שנעשו
במח"טי ולא פיקח על תכניה ועל כישורי מבצעיה .שניי מהמח"טי כלל לא
ביצעו פעילות מניעה.
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קידו נוער
יחידות קידו נוער שבמשרד החינו מטפלות בבני נוער המנותקי ממסגרות חינו.
נמצא כי ברוב יחידות קידו נוער לא נעשית פעילות ממוקדת ורציפה בתחו מניעת
השימוש בסמי ,והשירות לקידו נוער כלל לא עוסק בפעילות הסברה ובייעו)
בתחו השימוש באלכוהול.

תכניות מניעה לבני נוער עולי
 .1משנת  2006הופעלה בהיק( קט "תכנית התערבות רגישת תרבות למניעת
השימוש לרעה באלכוהול ובסמי לבני נוער יוצאי אתיופיה ולהוריה" .בשנת 2008
הופעלה התכנית בקרב כ 450בני נוער יוצאי אתיופיה בלבד .תכנית דומה לבני נוער
יוצאי ארצות חבר העמי הופעלה לראשונה בשנת  2008ב 7יישובי והשתתפו בה
כ 120בני נוער והוריה .בשנת  2009צומצ היק( התכניות בשתי האוכלוסיות.
נמצא כי הפער בי היק( המשתתפי בתכניות המניעה לבני נוער עולי להיק(
אוכלוסיית בני נוער עולי הנזקקי למענה במסגרת תכניות מניעה הוא חסר כל
פרופורציה.
 .2במרס  2007המלי) צוות בימשרדי לתכנ ערכת הדרכה למורי המפעילי
תכניות מניעה בכיתות שלומדי בה תלמידי עולי ולהכשיר מנחי שינחו וילוו
מורי ,קבוצות הורי ועובדי נוער בקהילה .נמצא כי רק בדצמבר  ,2009כשנתיי
וחצי לאחר שההמלצה ניתנה ,הוכנה הערכה ,ובפברואר  2010החלו בהפצתה .עד
מועד סיו הביקורת לא הוכשרו מנחי להורי ולעובדי נוער.

מת טיפול לבני נוער נפגעי סמי ואלכוהול
 .1משרד הרווחה לא פעל לאיסו( הנתוני על נפגעי הסמי  בני נוער ומבוגרי
כאחד  המטופלי בידי הרשויות המקומיות ולא דאג ליצירת מאגר מידע על
המטופלי .לכ ,ג משרד הרווחה וג הרשות למלחמה בסמי חסרו מקור מידע
חיוני לקביעת מדיניות .למשרד הרווחה א( חסרו נתוני סטטיסטיי מרוכזי על
מטופליו בתחו החומרי הפסיכואקטיביי.
 .2עובדי סוציאליי טיפלו בבני נוער נפגעי סמי ואלכוהול תקופות ארוכות בלי
שהוכשרו לכ ,בניגוד לדי ולהוראות משרד הרווחה ,ובלי ליווי צמוד של מדרי
מוסמ בתחו.
 .3בכ 200מכ 250הרשויות המקומיות לא פעלו יחידות לטיפול בבני נוער
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ,ומשרד הרווחה לא הנחה את לשכות
הרווחה ברשויות הללו כיצד עליה להגיש שירותי טיפול פסיכוסוציאלי לבני נוער
נפגעי סמי ואלכוהול שבתחומ.
בעיריית באקהג'ת לא היה כל שירות לטיפול בבני נוער המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי.
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 .4כשליש מהיחידות לטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי  בני נוער
ומבוגרי  רוב בלשכות הרווחה ,פעלו בלי רישיו בניגוד להוראות החוק.

איתור בני נוער הנזקקי לטיפול
מנהלי מחלקות הרווחה בארבע הערי שנבדקו לא גיבשו דרכי פעולה לאיתור בני
נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ולא הסתייעו במאגרי המידע על בני
נוער בסיכו שעמדו לרשות בעיריותיה .יוצא אפוא שלא ה ולא המחלקות
שבראש עמדו פעלו לאיתור בני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
וזקוקי לטיפול.
הרשויות המקומיות מפעילות כל מיני גורמי לטיפול בבני נוער בסיכו .בשנת
הלימודי התשס"ט טיפלו גורמי אלה ,רק באשדוד ובנתניה ,בכ 5,000בני נוער.
נמצא כי רק  25מבני הנוער הללו הופנו בידי הגורמי שטיפלו בה ליחידת טיפול
בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי.
ב 3מ 4העיריות שנבדקו )אשדוד ,נתניה וקריית אונו( והופעל בה שירות לטיפול
בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי למדו בשנת הלימודי התשס"ט
בבתי הספר העליסודיי כ 30,000תלמידי .ממצאי מחקר  2005מלמדי על אלפי
תלמידי באות ערי ,שהשתמשו בחומרי פסיכואקטיביי בתדירות גבוהה ,וזאת
בנוס( לתלמידי המנותקי ממסגרות חינו ,שהשתמשו בחומרי אלה .באותה
שנה טופלו בשלוש הערי רק כ 330בני נוער משתמשי ,כשני שליש מה
באשדוד.

אכיפת מגבלות על מכירת משקאות אלכוהוליי
בתחומי שלוש מהעיריות שנבדקו )אשדוד ,נתניה וקריית אונו( פעלו כ 800בתי עסק
)לא כולל מרכולי( שמכרו משקאות אלכוהוליי וכ 390מה פעלו ללא רישיו
עסק.

סיכו והמלצות
נתוני מחקרי ונתוני המשטרה מלמדי על שימוש נרחב בחומרי פסיכואקטיביי
בקרב בני נוער ומבוגרי .הנתוני והמידע על הנזקי החמורי שעלולי להיגר
משימוש בחומרי אלה מחייבי את הרשות למלחמה בסמי ואת משרד החינו
להיער במהירות להרחבת פעילות המניעה בתחו זה.
על משרד הרווחה לפעול ללא דיחוי להקמת מאגר נתוני על מטופלי בתחומי
נזקקות שוני ,לרבות תחו הטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול .על הרשות למלחמה
בסמי לקבל ממשרד הבריאות וממשרד הרווחה את כל הנתוני המצויי ביד
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ולהקי ללא דיחוי נוס( מאגר נתוני ארצי על מטופלי במסגרות הטיפול למיניה
ולבסס עליו את מדיניות הטיפול בתחו זה.
ליישו יעיל של הפעילות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב בני
נוער ראוי לפעול בכמה מישורי כדלהל :על הרשות למלחמה בסמי לשקול את
האפשרות למנות מתא יישובי למניעה קהילתית ברשויות מקומיות שזוהו
כ"נזקקות" בלי לבקש את השתתפות במימו העסקתו ופעילותו; עליה לבחו דרכי
להרחבת תכניות המניעה באוכלוסיות העולי משו שהפער בי היק( האוכלוסייה
הנזקקת לה ובי המענה הנית כיו במסגרת תכנית המניעה הוא חסר כל
פרופורציה .על משרד החינו לדאוג לקביעת אחראי לפעילות המניעה בתחו
החומרי הפסיכואקטיביי באות בתי ספר החסרי בעל תפקיד שכזה ,ובד בבד
לפעול לאלתר להפעלת התכנית "כישורי חיי" בכל בתי הספר ,כפי שתכנ לעשות;
עליו ג להיער ללא דיחוי לפעילות מניעה בהיק( רחב בקרב מטופלי "קידו
נוער"; על הרשות למלחמה בסמי ומשרד החינו לפעול ליצירת דרכי הידברות ע
מוסדות החינו החרדי כדי לשלב אות בפעילות המניעה.
לנוכח החשיבות הרבה שיש למעורבות הורי בפעילות המניעה ,על הרשות למלחמה
בסמי ומשרד החינו לפתח מודל להדרכת הורי בסדנאות ביתספריות ולהנחות
את מנהלי בתי הספר לקיי פעילות מניעה כדי שההורי יהיו שותפי לה.
על הרשות למלחמה בסמי ,משרד התמ"ת ומשרד החינו לתת דעת על אופ
ביצוע פעילות המניעה בבתי הספר התעשייתיי ובמח"טי ולקבוע אילו גופי
יוכשרו ויוסמכו לביצוע עבודה חינוכית זו.
על משרד הרווחה לבחו דרכי שיאפשרו לכל הרשויות המקומיות לאתר בני נוער
נפגעי סמי ואלכוהול בתחומ ולהעניק לה את הטיפול הנדרש .בד בבד על
העיריות להגביר את פעולות האיתור ולהרחיב את מעגל המטופלי מקרב בני הנוער
ולהיעזר לש כ ג במאגרי המידע שבעיריות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות כי מעבר לחובת לאכו( על בעל עסק לפעול על
פי די ,עליה לאחוז בכל כלי המצוי בידיה כדי להילח בנגע האלכוהול ולפעול
לסגירת בתי עסק המוכרי משקאות אלכוהוליי לקטיני.

♦
מבוא
השימוש לרעה בסמי ובאלכוהול )להל ג  חומרי פסיכואקטיביי( הוא נגע מתפשט הפוגע
בחברה הישראלית על כל רבדיה .יש המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי באקראי ,ויש
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי דר קבע ,מתמכרי לה ומפתחי תלות גופנית או נפשית
בה )להל  מכורי(.

57

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

משרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( הבהיר בתקנו עבודה סוציאלית
)להל  תע"ס( 1כי הוא רואה בהתמכרות תוצאה של גורמי פיזיי ,נפשיי וסביבתיי.
הההתמכרות פוגעת במצבו הרגשי והגופני של הפרט ,ביחידה המשפחתית שלו ובמערכת
הסביבתית שלו ומביאה לידי הרס כללמערכתי מהבחינה התפקודית ,התעסוקתית והכלכלית.
בשנת  2005היה מספר המשתמשי בסמי והמכורי לה כ .2333,000כמחצית מבני הנוער וכשני
שלישי מהמבוגרי שתו משקאות אלכוהוליי שלא לקיו דיני דתיי ,ושיעור המשתמשי
בסמי בקרב בני נוער היה גדול משיעור בקרב מבוגרי .מהתע"ס עולה כי שימוש בחומרי
פסיכואקטיביי בקרב בני נוער הוא אחת הסיבות לנשירה ממסגרות חינוכיות ,למעורבות בפעילות
עבריינית ,לפגיעה בקשרי חברתיי ע קבוצת השווי וליצירת משברי חברתיי.
בפקודת הסמי המסוכני נוסח חדש ,התשל"ג ,1973ובתקנות הסמי המסוכני ,התש",1980
הוגדרו מה הסמי המסוכני ,מהו השימוש המותר בה ומהי הענישה למחזיקי אות
ולמשתמשי בה בניגוד לחוק.
בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמי ,התשמ"ח) 1988להל  חוק הרשות למלחמה בסמי(,
הוקמה רשות לאומית למלחמה בסמי )להל  הרשות למלחמה בסמי( שאחד מתפקידיה הוא
לקבוע מדיניות של מניעה ,טיפול ,שיקו ,ענישה ואכיפת החוק בתחו השימוש הלאחוקי
בסמי .ביוני  2005החליטה הממשלה להטיל על הרשות למלחמה בסמי ג את האחריות
לטיפול מערכתי בבעיית השימוש לרעה באלכוהול.
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח ,1958נקבע כי "רשות מקומית תקיי לשכת סעד לש טיפול
סוציאלי בנזקקי והגשת סעד לה" .לפי ההגדרה שבתקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקי(,
התשמ"ו ,1986רשות מקומית המקיימת לשכת סעד היא "רשות סעד" .בתקנות הללו נקבע כי
רשות סעד תית טיפול סוציאלי לנזקק 3שפנה אליה לצור זה ותישא בהוצאות הטיפול הסוציאלי.
בתקנות שירותי הסעד )תפקיד המנהל וועדת הסעד( ,התשכ"ד ,1963נקבע כי ע תפקידיו של
מנהל לשכת הסעד שמפעילה רשות מקומית במחלקה לשירותי חברתיי נמני טיפול סוציאלי
בנזקקי ,הגשת סעד על פי די וביצוע תכנית הסעד של הרשות המקומית.
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת העיריות( נקבע בסעי149 ,יא)א( כי "המועצה תבחר
ועדה שתפקידה ליזו ולתכנ פעילות לקידו טיפול מקי ,במאבק בנגע הסמי המסוכני ,לגבי
מניעה ,שיקו וטיפול ,לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמי וכ חינו והסברה,
בי השאר ,לעני הדי בשימוש בסמי; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב
אחר ביצוע התכניות המאושרות" .בסעי (32)249 ,לפקודת העיריות א ,נקבע כי אחת
מסמכויותיה של העירייה נוגעת לעניי צמצו נגע הסמי ועליה "לבצע פעולות חינו ומניעה
בנושא הסמי המסוכני ולפעול למע הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמי ושיקומ ,לאחר
התייעצות ע המשרדי הנוגעי בדבר וע הרשות הלאומית למלחמה בסמי" .הוראות כאלה
נכללו ג בפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.
__________________
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התע"ס מאגד את ההנחיות וההוראות למת שירותי סעד שהוציא מנכ"ל משרד הרווחה לרשויות
המקומיות ,והוא כולל הנחיות והוראות לעובדי סוציאליי ולרשויות מקומיות בעניי אופ הטיפול
בסוגי שוני של נזקקות ,לרבות נפגעי סמי ואלכוהול.
הודעת דובר הרשות הלאומית למלחמה בסמי בנוגע למספר המכורי והמשתמשי בסמי בישראל
 עדכו נתוני."נזקק" מוגדר בחוק שירותי הסעד כאד הזקוק לסעד מחמת גילו ,מצב בריאותו ,ליקויו הרוחני או
הגופני ,או סיבות אחרות ,הכול לפי המבחני שנקבעו בתקנות שירותי הסעד )מבחני נזקקות(,
התש"ל.1970
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בשנת  1996בדק משרד מבקר המדינה את אופ היערכות של הרשויות המקומיות למאבק בנגע
הסמי .בדוח שפורס נאמר כי "מבקר המדינה העמידה את הגורמי העוסקי במאבק בסמי 
הרשות למלחמה בסמי ,משרד העבודה והרווחה ,משרד החינו התרבות והספורט והרשויות
המקומיות  על כ ,שהתפשטות נגע השימוש בסמי מחייבת את כל הגורמי להציב את המאבק
בסמי בראש סול העדיפויות".4
כדי להיאבק בשימוש ההול וגובר בחומרי פסיכואקטיביי נדרשת היערכות מתאימה להסברה
לש מניעת השימוש בחומרי אלה וטיפול במשתמשי בה ובמכורי לה.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא מאבק הרשויות בנגעי הסמי והאלכוהול.
הביקורת נעשתה בארבע עיריות )אשדוד ,באקהג'ת ,נתניה וקריית אונו( .בדיקות השלמה נעשו
ברשות למלחמה בסמי; בשירות לטיפול בהתמכרויות ובשירות לשיקו נוער באג ,תקו
שבמשרד הרווחה; באג ,השירות הפסיכולוגיייעוצי )להל  שפ"י( ובתחומי קידו נוער ונוער
וקהילה במינהל חברה ונוער שבמשרד החינו; באג ,להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אד
שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת(; במשרד לביטחו הפני;
במשטרת ישראל; במשרד לקליטת עלייה )להל  משרד הקליטה(; במשרד הבריאות; באג,
לרישוי עסקי ואתרי רחצה שבמשרד הפני; ובמרכז השלטו המקומי בישראל )להל  מרכז
השלטו המקומי( .חלק מהנתוני עודכנו לתחילת .2010

היק השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
נתוני במישור הממלכתי
הרשות למלחמה בסמי מבצעת מחקרי וסקרי כדי לקבל מידע עדכני על היק ,השימוש
בחומרי פסיכואקטיביי ולהערי את המגמות העיקריות המסתמנות בדפוסי השימוש בה
לאור זמ .מידע זה אמור לשמש בסיס לקביעת מדיניות ההסברה ,המניעה והטיפול של הרשות
למלחמה בסמי ושל גורמי הטיפול האחרי.
בשנת  2005עשתה הרשות למלחמה בסמי מחקר) 5להל  מחקר  (2005שבח את היק,
השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב שלוש קבוצות :בני נוער לומדי 6בגילי ) 1812להל 
__________________

4
5
6

„ ,1998 - ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂעמ' .59
רחל בר המבורגר ואח'- 2005 Ï‡¯˘È ˙È„Ó È·˘Â˙ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,
 ,vi È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ ¯˜ÁÓהרשות הלאומית למלחמה בסמי.
במחקר לא נכללו תלמידי המגזר החרדי שבשנת  2005היוו כ 15%מכלל התלמידי )ראו „ÏÚ ˙ÂÁÂ
 ,2007 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰עמ'  .(36אוכלוסיית התלמידי שהמחקר התייחס אליה
הסתכמה בכ 555,300תלמידי )מחקר  ,2005עמ' .(6
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נוער לומד(; בני נוער שאינ לומדי בגילי ) 1812להל  נוער מנותק( ;7ומבוגרי בגילי 19
.40
להל שיעורי המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי לפי מחקר :82005
¯ÓÂÁ‰
משקה אלכוהולי
סמי
חומרי נדיפי*
חגיגת**
תרופות ללא מרש רופא
*
**

% „ÓÂÏ ¯ÚÂ
49.4
9.9
15.8
6
5.8

% ˜˙ÂÓ ¯ÚÂ
61.4
19.9
10.8
13.7
8.3

% ÌÈ¯‚Â·Ó
65.6
10.5

2.6
2.2

חומרי בשימוש ביתי כמו דבקי ומוצרי קוסמטיקה.
חומר שמכיל קטינו* המצוי בצמח הגת ומיוצר באופ* מעבדתי .חומר זה הוצא אל מחו +לחוק לאחר
מועד ביצוע המחקר.

במחקר  2005הובאו ג נתוני על שיעורי בני הנוער שדיווחו על שימוש בחומרי
פסיכואקטיביי בחודש ובשבוע שלפני מועד המחקר ,ונמצא כי למעלה ממחצית השתמשו
בחומרי אלה בתכיפות הזאת .לדוגמה ,בני נוער לומד שדיווחו שהשתמשו בחודש או בשבוע
שקד למחקר בחומרי נדיפי   9.2%ו ,6.4%בהתאמה ,ובסמי   6.3%ו ,4.8%בהתאמה.
שיעורי שימוש תכופי גבוהי יותר נרשמו בקרב נוער מנותק .נתוני אלה מלמדי על שיעור
גבוה של משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי בתכיפות גבוהה.
בשני  2003ו 2007עשתה הרשות למלחמה בסמי עוד שני מחקרי שהתמקדו בשימוש
בחומרי פסיכואקטיביי .האחד ,בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה ,9והאחר בקרב בני נוער יוצאי
ארצות חבר העמי .10ממצאי המחקרי האלה מלמדי על שיעור גבוה של משתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי בקרב האוכלוסיות הללו 24% :מבני נוער יוצאי אתיופיה ו 35%מבני נוער יוצאי
ארצות חבר העמי דיווחו על שימוש בסמי;  67%ו ,84%בהתאמה ,דיווחו על שתיית משקאות
אלכוהוליי.
המדענית הראשית של הרשות למלחמה בסמי דיווחה בנובמבר  2006לוועדת העלייה ,הקליטה
והתפוצות של הכנסת על בני נוער דרי רחוב בגילי  ,2515מה כ 80%יוצאי ארצות חבר
העמי" ,ורוב ,למעלה מ 70אחוזי משתמשי בהרואי שיש להניח שמי שמשתמש בו ,הוא
מכור לסמי".
__________________

7
8
9
10
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במחקר נבדקו ג בני נוער שאינ לומדי ונמצאי במסגרות קידו נוער )ראו להל*( .לפי נתוני
משרד החינו -טופלו בקידו נוער כ 14,500בני נוער )מחקר  ,2005עמ' .(65
מחקר  ,2005עמ'  .70 ,4544 ,15הנתוני שהובאו בטבלה מתייחסי לאלה שהשתמשו בחומר פע
אחת לפחות ,בשנה שלפני מועד המחקר.
ארנו* אדלשטיי*,Ï‡¯˘È· ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ-È· ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÈÒÂÙ„ ,
הרשות הלאומית למלחמה בסמי והמשרד לקליטת עלייה.2003 ,
ארנו* אדלשטיי*¯·Á È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ˙ÈÂÂÏ ˙ÂÈÈ¯·ÚÂ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ,
 ,2007 ÌÈÓÚ‰הרשות הלאומית למלחמה בסמי.
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מנתוני משטרת ישראל עולה כי בשנת  2008טיפלה המשטרה ב 4,730בני נוער שהשתמשו
בסמי  כ 730יותר מבשנת  ,2006דהיינו גידול של  .18%ל 2,121מבני הנוער הללו לא היה
רישו קוד או מידע מודיעיני על שימוש בסמי ו 2,609האחרי כבר השתמשו בסמי ונפתח
נגד הלי פלילי.
נתוני המחקרי האמורי ונתוני המשטרה מלמדי על שימוש נרחב בסמי ,בחומרי נדיפי
ובאלכוהול בקרב בני נוער ומבוגרי כאחד .עוד עולה מ הנתוני כי שיעורי המשתמשי
בחומרי פסיכואקטיביי גבוהי במיוחד בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה ויוצאי ארצות חבר
העמי.
הנתוני בדבר השימוש הנרחב בחומרי נדיפי בקרב בני נוער )  15.8%נוער לומד; כ87,000
בני נוער( מלמדי כי חומרי אלה ה סוג נוס ,של חומרי פסיכואקטיביי שהגורמי המנהלי
את המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול צריכי לתת עליו את הדעת.
כל הנתוני האמורי נועדו לסייע בידי הגורמי האלה לקבוע את עיקרי מדיניות למאבק בנגעי
הסמי והאלכוהול ואת אופ היערכות ליישו מדיניות זו.
נתוני במישור המקומי
הרשות למלחמה בסמי קבעה כי לצור גיבוש תכנית עבודה למאבק בנגעי הסמי והאלכוהול
יש לאסו ,נתוני על אוכלוסיות משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי בתחו הרשות המקומית.
נתוני אלה יאפשרו למפות את הצרכי בקהילה בתחו ההסברה ,החינו והמניעה ,תו כדי
אפיו אוכלוסיות היעד השונות בתחומי אלה והמעני שה זקוקות לה .עוד קבעה הרשות כי
אחד מהתפקידי הראשוני של מתא המאבק בנגע הסמי ברשות המקומית )ראו להל( הוא
"איסו ,נתוני מתמש על מגמות שימוש בסמי ביישוב".
 .1נמצא כי עיריות נתניה ובאקהג'ת לא פעלו לאיסו ,נתוני מתמש על מגמות שימוש
בחומרי פסיכואקטיביי.
 .2במסגרת תכנית מערכתית להתמודדות ע אלימות ,סמי ואלכוהול שהופעלה בשיתו ,כמה
גורמי ממלכתיי ומקומיי )תמ"ראס"א ,ראו להל( הפי 2מינהל חברה ונוער במשרד החינו
)להל  מינהל חברה ונוער( ,בשני  ,20072005שאלו לתלמידי בתי ספר עליסודיי )להל 
שאלו אס"א( ביישובי שהשתתפו בתכנית .שאלו אס"א התמקד בתחומי האלה :תרבות הפנאי
של בני נוער ,מוקדי אלימות ושימוש בסמי ובאלכוהול .השאלו כלל מידע רב ומפורט על כמה
סוגי סמי ,חומרי נדיפי ומשקאות אלכוהוליי שבני נוער משתמשי בה ועל שיעורי
המשתמשי בה בכיתות שונות .מטרת השאלו הייתה מיפוי דפוסי פנאי והתנהגויות סיכו של
בני נוער מחו 2לשעות הלימודי והממצאי שיעלו ממנו אמורי להיות בסיס לקבלת החלטות
עירוניות.
השאלו הופ 2בשתיי מהערי שנבדקו  באשדוד ,שהשתתפה בתכנית תמ"ראס"א ,הופ2
השאלו פעמיי ,בשנות הלימודי התשס"ו והתשס"ז )ספטמבר   2005אוגוסט  ;(2007ובקריית
אונו ,שלא נכללה בתכנית ,הופ 2השאלו ביזמת העירייה בתחילת שנת הלימודי התשס"ז.
מנתוני השאלוני עלה כי בשתי הערי השתמשו רבי מבני נוער לומד בחומרי פסיכואקטיביי
בתכיפות גבוהה ושיעור המשתמשי בחלק מהחומרי א ,היה גבוה משיעור השימוש הארצי
שעלה במחקר .2005
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נמצא כי בשתי העיריות לא הוצגו ממצאי השאלוני בפני הוועדה למאבק בסמי של העירייה ולא
נדונו בה כדי שיהיה אפשר להיעזר בה לצור גיבוש מדיניות עירונית למאבק בסמי ,באלכוהול
ובחומרי נדיפי .בעיריית אשדוד לא הוצגו נתוני שני השאלוני ג בפני כל פורו אחר וא ,לא
הובאו לידיעת גורמי הרווחה והחינו בעירייה.
בישיבה שקיי בדצמבר  2006הציג ראש עיריית קריית אונו את נתוני השאלו בפני גורמי הרווחה
והחינו בעירייה ,ובעקבות ישיבה זו הקימה העירייה "ועדה למיגור שתיית אלכוהול בקרב בני
נוער" )ראו להל( וג בפניה הוצגו נתוני השאלו ונדונו בה.
ÌÂÁ˙· ÏÂ‰ÂÎÏ‡·Â ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ˙Â‡ˆÓÈ‰
˙Î‰ÏÂ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ‰ÓÈ‡˙ÓÂ ‰ÂÎ ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ÈÂÈÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
‡ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˙Â‡ ÌÈÚˆÓ
·ÂÚÓ Ô‰ ,Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘ È„È· ÂÈ‰˘ ÌÈÂ˙· ˘ÂÓÈ˘Ó ˙ÂÚÓÈ‰·Â ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ·Â˘Á ÈÏÎ ÔÓˆÚÓ
ÔÓÂÁ˙· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ
ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‰Ê Ú„ÈÓ „Â·ÈÚÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ
.ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰· ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â

יישו החלטת ממשלה בעניי המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול
השיעור הגבוה של המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי הביא את הממשלה ,באוגוסט ,2005
לידי החלטה "להקי צוות בינמשרדי בראשות מנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמי שיגבש,
עד  ,15.9.2005תוכניות אופרטיביות בתחו המניעה והטיפול בנגעי הסמי והאלכוהול
והשלכותיו כמרכיב במאבק באלימות בחברה הישראלית".11
עוד נקבע בהחלטה כי בצוות הבימשרדי ישתתפו נציגי משרדי החינו ,הרווחה ,הקליטה,
הבריאות והמשפטי ,המשרד לביטחו הפני ונציגי גופי אחרי.
לאחר קבלת ההחלטה הוק צוות בימשרדי ,בראשותו של מנהל הרשות למלחמה בסמי דאז
מר חיי מסינג ,ובספטמבר  2005הציג הצוות את המלצותיו בפני ועדת השרי למאבק באלימות.
הצוות גיבש  14המלצות ש ְייַשמו אות משרדי ממשלה שוני ,ועלות יישומ הוערכה בכ51.5
מיליו ש"ח .כמחצית מ הסכו יועדה לטיפול במכורי לסמי באמצעות תחליפי ס ולהוצאות
עתידיות בעקבות חקיקה בדבר טיפול כפוי.
על פי ההמלצות ירחיב משרד הרווחה את הטיפול במכורי לאלכוהול; משרד החינו יפעל
לאיתור מוקד של ילדי בסיכו ויפעיל תכנית מניעה מהגיל הר; המשרד לביטחו הפני יקיי
רצ ,תכניות מניעה לנוער מנותק ויפעיל תכנית טיפול בנוער מעורב בפלילי; משרד הקליטה
יקיי תכניות לנוער עולה; הרשות למלחמה בסמי תכשיר אנשי מקצוע בכל מיני תחומי ורכזי
__________________
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הדרכה בתנועות נוער ,תפעיל סיירות הורי ומתנדבי ותעשה מחקרי הערכה מלווי; משרד
המשפטי ידאג לחקיקה בנושא טיפול כפוי; ומשרד הרווחה ייער למת טיפול שכזה.
יו"ר ועדת השרי למאבק באלימות דאז השר גדעו עזרא קבע בסיכו הישיבה של הוועדה
מספטמבר  2005כי "ועדת השרי תדו בישיבתה הבאה בדוח משרד הרווחה למאבק באלימות
ותבח את ההלימה בי ההמלצות שיובאו לבי המלצות הצוות הבינמשרדי בראשות מנהל הרשות
הלאומית למלחמה בסמי שהוצגו בפניה".
בישיבתה של ועדת השרי למאבק באלימות במרס  2006שוב הוצגו בפניה המלצות הצוות הבי
משרדי .ישיבה זו התקיימה בלשכת נשיא המדינה ובנוכחותו ויוחדה לסקירות משרדי ממשלה
וגופי נוספי בדבר היערכות למאבק באלימות בשנת  .2006נשיא המדינה סיכ את הישיבה
והמלי 2לפעול לאיתור גורמי אלימות ולאיתור יישובי ומגזרי שרווחת בה אלימות .לעניי
המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול לא נקבע דבר.
„¯˘ÓÏ ,Ê‡„ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰Ó
È˘ÓÓ ÔÂÈ„ ÏÎ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ .ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ
ÂÈ‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ‰È˙Â·˜Ú· ˘·È‚˘ ˙ÈÎ˙‰Â 2005 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
‡.ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡ÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È˙ÎÏÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙È˙˘˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ
·Û‡Â ,ÂÁ· ‡Ï ÏÏÎ ‡˘Â· ‰Ï˘ÓÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ .‰ÁÂ‰ ‡Ï ÂÊÎ ˙È˙˘˙ ,ÏÚÂÙ
ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ,˙ÓˆÓÂˆÓ ¯˙ÂÈ ˙ÈÙÂÏÁ ˙ÈÎ˙ ıÂÓÈ‡ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï
ÈÙÎ ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰ ÌÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ ‰ÚÓ‰ ˙‡ Â˜ÙÈÒ ‡Ï ÌÈËÂÂÏ¯‰
˘˜·.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú

תכניות למניעת שימוש במשקאות אלכוהוליי
משקאות אלכוהוליי עלולי להשפיע על תהליכי פסיכולוגיי הקשורי בביצועי פיזיי.
ממחקרי עולה כי לאחר שתיית אלכוהול חלה האטה בזמ התגובה ,נפגעות מיומנויות הנוגעות
לשיווי משקל ומתגלי קשיי קואורדינטיביי בביצוע פעולות הדורשות מיומנויות מוטוריות.
אלכוהול עלול לגרו לנזקי גופניי ,כגו שחמת הכבד ,ניוו המוח ופגיעות במערכת כלי הד
ובמערכת העצבי.12
 .1ממחקר  2005עולה ,כאמור ,כי למעלה ממחצית האוכלוסייה  בני נוער ומבוגרי כאחד 
שותה משקאות אלכוהוליי שלא לקיו דיני דתיי .להערכת הרשות למלחמה בסמי
אוכלוסיית המכורי לאלכוהול מונה כ 50,000בני אד.13
__________________

12
13

חיי מסינג ,˙ÚˆÂÓ ‰È‚Ë¯ËÒ‡ - ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ ÌÂÁ˙ Ï˘ ‰Ï·Â‰Â ‰ËÈÏ˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ,הרשות הלאומית
למלחמה בסמי ואלכוהול ) ,(24.7.05עמ' .5
ש .להערכת מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות ,מספר המכורי לאלכוהול
הוא כ  ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ ‡˘Â· ˙È˙Î¯ÚÓ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙È„¯˘ÓÈ· ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ 70,000סיכו
דיו %מיו  ,22.9.05הרשות הלאומית למלחמה בסמי ובאלכוהול.
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במחקר 14שבח ,בי היתר ,את הרגלי שתיית אלכוהול בקרב תלמידי עלו ממצאי מדאיגי
המורי על שיעור גבוה של שימוש באלכוהול בבתי הספר היסודיי .להל נתוני הנוגעי
לשתיית משקאות אלכוהוליי ושתייה לשוכרה של תלמידי כיתה ו בבתי ספר יסודיי בשני
 1998ו:2006
‰˘‰
*˘ÂÓÈ˘‰ ‚ÂÒ
שתיית אלכוהול )באחוז(
שתייה לשוכרה )באחוז(
*

1998

2006

7.5
10.5

12.2
14

שתיית אלכוהול שתיית חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר בתו) כמה שעות פע אחת בחודש
האחרו %לפני מועד המחקר; שתייה לשוכרה אי פע.

מהנתוני הללו עולה כי שיעור גבוה של תלמידי צעירי ,בגילי  ,1211שותי משקאות
אלכוהוליי בכמות גדולה ובתדירות גבוהה .יתרה מזאת ,מספר השותי אלכוהול באות הגילי
גדל מאז  1998באופ מהותי.
דיני האיסל אוסרי על שתיית משקאות אלכוהוליי ,ובעלי עסקי ביישובי שאוכלוסיית
מוסלמית לא נוהגי למכור אות .ע זאת ממחקרי עולה כי קיי תהלי של טרנספורמציה
חברתית ותרבותית בחברה הערבית ,וכמוה בחברה הדרוזית ,העוברת מחברה מסורתית שמרנית
15
לחברה פתוחה ,והוא טומ בחובו התנהגויות סיכו כמו שתיית אלכוהול .במחקרי משנת 2004
נמצא כי כ 12%מהתלמידי הערבי וכ 25%מבני הנוער הערבי שנשרו ממוסדות החינו שתו
משקאות אלכוהוליי .שיעורי צריכת משקאות אלכוהוליי גבוהי מאלה נמצאו בקרב תלמידי
דרוזי ובדואי.
הנתוני המדאיגי האלה ,העולי מ המחקרי הללו ומורי על היק ,אוכלוסיית השותי
משקאות אלכוהוליי ועל הגיל הצעיר שתלמידי רבי מתחילי בנוהג פסול זה ,מחייבי את כל
הגורמי הממשלתיי והמקומיי המנהלי את המאבק בתחו זה להתגייס לפעילות מניעה
נרחבת ,בייחוד בקרב ילדי ובני נוער ,כדי לצמצ את ממדי נגע האלכוהול ולטפל בנפגעי ממנו.
 .2בהחלטת הממשלה מיוני  2005בנושא תופעת האלימות בחברה הישראלית הנחה ראש
הממשלה דאז מר אריאל שרו "להעביר מיד את הטיפול במשקאות חריפי משכרי לרשות
למלחמה בסמי".
בעקבות החלטת הממשלה הכינה הרשות למלחמה בסמי טיוטת חוק לחוק הרשות למלחמה
בסמי )תיקו  שימוש לרעה באלכוהול( .מטרת החוק היא להרחיב את סמכויות הרשות
למלחמה בסמי ג לטיפול בשימוש לרעה באלכוהול ולהסדיר את שילוב הטיפול בנושא
__________________

14
15
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יוסי הראל פיש,2006 ÈÓÂ‡ÏÈ· Ë·Ó· ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰˙‰Â ˙Â‡È¯· ˙È˙¯·Á ‰ÁÂÂ¯ Ï‡¯˘È· ¯ÚÂ ,
ג'וינט ברוקדייל ואוניברסיטת בר איל.%
 .1רחל בר המבורגר ,פ' עזאיזה ,ח' אבו עסבהÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,
 ,2004 Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙ÈÊÂ¯„‰Â ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ¯ÙÒ-È˙·Óהרשות למלחמה בסמי.
 .2ג' דיימונד,2004-·‚· ˙È‡Â„·‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,
הרשות למלחמה בסמי.

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

במסגרת תפקידי הרשות וסמכויותיה .בהצעת החוק א ,הוצעו מספר תיקוני חקיקה עקיפי
הנדרשי בנושא.
˙ÈÂ‚¯‡-˙È˙˜È˜Á ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‰˙˘Ú ‡Ï (2009 ÛÂÒ·) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
‡.2005 ÈÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ ˙È·Èˆ˜˙ Â
 .3בדיו בימשרדי שקיימה הרשות למלחמה בסמי בנושא ,בספטמבר  ,2005דיווחה מנהלת
השירות לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הרווחה כי המשרד מספק מער שירותי לטיפול פסיכו
16
סוציאלי בנפגעי אלכוהול ומסרה כי "נית מענה ל 2,300מכורי בשנה בלבד".
המפקחת הארצית למניעת סמי אלכוהול וטבק במשרד החינו )להל  המפקחת הארצית של
משרד החינו( קבעה בדיו הבימשרדי כי "במרוצת השני ההתמודדות ע בעיית הסמי
קיבלה בולטות על חשבו הטיפול בסוגיית האלכוהול שהיא הרבה יותר אקוטית בקרב בני נוער.
הטיפול בסוגיית האלכוהול דורש התמקדות מיוחדת בפיתוח תוכניות ייחודיות למניעת השימוש
באלכוהול ולתוכניות התערבות במסגרת בתי הספר".
 .4בספטמבר  2005פנה מר חיי מסינג ,מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי דאז ,למר איל כה,
מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז ,בבקשה לפעול להקצאת תקציב בס  19.5מיליו ש"ח לרשות
כדי להפעיל תכנית התערבות מערכתית לטיפול בנגע האלכוהול באמצעות הרשות למלחמה
בסמי בשיתו ,ע משרד החינו ,משרד התמ"ת ,משרד הרווחה ומשרד הבריאות .בפתיח
למכתבו מתאר המנכ"ל היכ עומד הטיפול בתחו זה:
"המצב כיו בנושא הטיפול המערכתי באלכוהול דומה למצב שהיה קיי בנושא הטיפול
בבעיית סמי ערב הקמת הרשות הלאומית למלחמה בסמי .אל מול אוכלוסייה של
כ 500,000משתמשי לרעה באלכוהול ,שמתוכ  10%נמצאי במצב התמכרות קשה,
מוצעות סה"כ  50מיטות לגמילה עוד  1,440מכסות לטיפול אמבולטורי ו 15מכסות
למעו טיפולי שיקומי .היעדר רשות ממלכתית שתרכז את נושא הטיפול באלכוהול הביא
למצב שהמדינה קורסת תחת בעיית האלכוהול .היעדר תוכנית התערבות מערכתית נת את
אותותיו בשטח בכיוו החמרת תופעת השימוש לרעה באלכוהול ובעקבותיה בעיות נלוות
ובה שימוש בסמי והחמרת תופעת האלימות".
‡Ï ‡È‰Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙˘˜· ‰˙Ú ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
˜.‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ ‰Ï·È
 .5מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי דאז קבל ,כאמור ,על היעדר תכנית התערבות מערכתית
לטיפול בנגע האלכוהול .נציגי של משרד הבריאות ומשרד הרווחה קבלו בישיבת ועדת מניעה
וקהילה שברשות למלחמה בסמי ביולי ) 2007ראו להל( על כ שקיימות תכניות מניעה של כל
מיני גופי שיעילות לא נבחנה בידי גורמי המחקר של הרשות למלחמה בסמי ושל משרד
הרווחה ,ואי בעניינ כל מידע מרוכז )ראו להל(.

__________________

16

היערכות בי משרדית להפעלת תכנית התערבות מערכתית בנושא האלכוהול ,ראו הערה  13לעיל.
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המדענית הראשית של הרשות למלחמה בסמי קבעה כי לנוכח היקפי צריכת משקאות
אלכוהוליי "יש צור דחו ,בהתייחסות לבעיית שתיית המשקאות האלכוהוליי ,ה במת
משאבי לרשות וה בהיערכות לפעולה מקיפה ומתואמת".17
˙ÈÎ˙ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ‰˘·È‚ ‡Ï (2009 ˙ÏÈÁ˙·) ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÂÁ˙· 2009 ˙˘Ï ‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙· ˜¯ .ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ˙ÎÈ¯ˆ ˙ÚÈÓÏ
."‰˙ÏÚÙ‰Â ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰¯·Ò‰ ˙ÈÎÂ˙Â ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÈÈ·" - „ÚÈ‰ ¯„‚Â‰ ‰¯·Ò‰‰
 .6בדצמבר  ,2007כשנתיי וחצי לאחר שהטיפול בסוגיית השימוש לרעה באלכוהול הוטל על
כתפיה של הרשות למלחמה בסמי ,מינתה ועדת מניעה וקהילה שברשות למלחמה בסמי תת
ועדה לנושא האלכוהול )להל  התתועדה( ,והשתתפו בה נציגי של משרדי ממשלתיי,
חוקרי ונציגי גופי וולונטריי לטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול.
התתועדה התבקשה לגבש המלצות בנוגע לאסטרטגיה בתחו ההסברה והמניעה ,לציבור הרחב
בכלל ולבני הנוער בפרט ,כחלק מ המאמצי המושקעי למזעור הנזקי שבשתיית אלכוהול.
התתועדה הגדירה שלושה מישורי הדורשי התייחסות:
)א( הגדרה מחדש של מסרי ותכני תו כדי שימת דגש על מת עובדות ,הגברת ידע ומודעות
על נזקי שתיית אלכוהול.
)ב (
מה.

הבחנה בי פלחי אוכלוסייה שוני לצור התאמת המסרי לצרכי הייחודיי של כל אחד

)ג(

הצעה לפעילויות בתחו החינו והמניעה בנושא השימוש לרעה באלכוהול.

עבודתה של התתועדה התמקדה במישור הראשו .המישור השני נדו בקווי כלליי וניתנה
המלצה להמשי ולפעול במישור הזה .לעניי המישור השלישי ,התתועדה המליצה לדו במענה
18
הנדרש בו ,בהמש ובאופ נפרד.
התתועדה המליצה "על העברת מסר מובח בחלוקה לשתי קבוצות גיל ,האחת ילדי ובני נוער
עד גיל  18והשנייה צעירי ובוגרי מעל גיל  ."18המסר לילדי ולבני הנוער הוא "השתייה
מסוכנת ומזיקה ולכ היא לא מקובלת ולא רצויה" ,והמסר למבוגרי הוא להימנע משתייה
מופרזת "לא אחראית" ו"מסוכנת".
ÌÈ¯ÒÓ‰ Â¯·ÚÂÈ „ˆÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
-˙˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÏÙÂË ‡Ï ÏÏÎ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ¯Â˘ÈÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .„ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï
."˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈ˘¯Â„"Î Ì˙Â‡ ‰¯È„‚‰ ‰„ÚÂ

__________________

17
18
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רחל בר המבורגר˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙Ó ÏÁ‰ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,
 ,2006 ,ÌÂÈ‰ „ÚÂ 90-‰עמ' .3
˙˙  ,7.9.08 ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ‡˘Â· ‰„ÓÚ ¯ÈÈ - ‰ÏÈ‰˜Â ‰ÚÈÓ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰„ÚÂעמ' .5

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

ÌÂ˘ÈÈÏ „ÈÈÓ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¯ÒÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÈ‰„ ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰„ÚÂ-˙˙‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰
ÏÎÏ ¯È·Ú‰ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÂ˘‰ ÌÈÁÏÙ‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ,ÌÈ¯‚Â·ÓÏÂ ¯ÚÂ È·Ï
‡„¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ Â·ÂÁ· ÔÓÂË˘ ‰ÎÒ‰ ¯·„· ¯ÒÓ‰ ˙‡ ,ÂÎ¯„ ÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á
˘Â·È‚Ï ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙.Ô˙ÏÚÙ‰ÏÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓÂ ÍÂÈÁ ˙ÂÈÎ
בתשובתה מדצמבר  2009למשרד מבקר המדינה כתבה הרשות למלחמה בסמי" :אנו קבענו את
המסרי ודרכי העברת ע משרד החינו וגורמי אחרי ואלה ייושמו ,כפי שממליצה הביקורת,
בפלחי האוכלוסייה והגיל השוני ...מסרי אלה כבר מצאו ביטויי במסע הפרסו שהחל
בנובמבר  .2009בד בבד ,המסרי יועברו במערכת החינו הפורמלית באמצעות פרקי ייחודיי
לנושא שיוכנסו לתוכנית 'כישורי חיי' ויועברו בכיתות ה' ,ח' וי"א".
בתשובתו מינואר  2010למשרד מבקר המדינה כתב משרד החינו" :בחודש נובמבר  2009הציג
משרד החינו תוכנית מניעה כוללת לצמצו צריכת אלכוהול בקרב ילדי ובני נוער בשיתו ,ע
הרשות למלחמה בסמי ובאלכוהול ,לאחר כשנתיי של פיתוח ותכנו שמוביל המשרד לביטחו
פני".
 .7במאי  2009הוקמה ועדה ,בראשות מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי מר יאיר גלר,
ובהשתתפות נציגי המשרדי לביטחו הפני ,חינו ,רווחה ,בריאות ,הקליטה ומשטרת ישראל,
לקביעת "אסטרטגיה לאומית להתמודדות ע נגע האלכוהול" .הוועדה הציגה תכנית שעיקריה
דומי לאלו שקבעה התתועדה האמורה.
בנובמבר  2009החליטה הממשלה לאמ 2את העקרונות שגיבשה הרשות למלחמה בסמי,
ב"תכנית לאומית לצמצו הצריכה המופרזת של אלכוהול ולצמצו נזקיו" ,וקבעה את שלבי
ביצוע התכנית ,כמפורט להל:
" .1התוכנית תבוצע בשני שלבי :א .שלב א'  תוכנית ממוקדת לצמצו השימוש לרעה
באלכוהול בקרב ילדי ,בני נוער וצעירי אשר תבוצע באופ מיידי ותכלול .1 :חקיקה
שתכליתה לסייע בצמצו היקפי השימוש והמכירה של אלכוהול לילדי ,בני נוער
וצעירי .2 .השקת קמפיי הסברה ,בהובלת המשרד לבטחו פני ועלידי הרשות
הלאומית למלחמה בסמי ובאלכוהול .ב .שלב ב'  תוכנית לאומית כוללת לצמצו
הצריכה המופרזת של אלכוהול ולצמצו נזקיו ,אשר תכלול את הנדבכי הבאי :חינו
ומניעה ;...אכיפה ממוקדת ;...טיפול ושיקו .לש יישו שלב ב' תוק ועדת מנכ"לי
בינמשרדית אשר תסכ את עבודת המטה ,כולל עיקרי המדיניות ,סדרי העדיפויות
והמקורות התקציבי בכל הקשור לתוכנית הלאומית הכוללת .הוועדה תגיש המלצותיה
לממשלה בתו  14ימי".
עוד החליטה הממשלה להקצות ליישו התכנית  27מיליו ש"ח   4מיליו ש"ח כבר בשנת ,2009
 8מיליו ש"ח ב 2010ו 15מיליו ש"ח ב.2011
בתשובתו מינואר  2010הודיע המשרד לביטחו הפני למשרד מבקר המדינה כי "בימי אלו
המשרד לבטחו פני שוקד אל מול כלל השותפי בכדי לתרג את התוכנית הכוללת שאומצה
לתוכנית עבודה אופרטיבית ולהביא ליישומה בפועל".
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יזמה מקומית למניעת צריכת משקאות אלכוהוליי
בדצמבר  2006הקימה עיריית קריית אונו "ועדה למיגור שתיית אלכוהול בקרב בני נוער" .הוועדה
התכנסה שלוש פעמי בלבד בשני .20072006
בישיבת הוועדה בדצמבר  2006הוחלט ,בי היתר ,על "בניית תוכניות במתנ"ס ,בתנועות הנוער
ובקידו נוער" .בישיבת הוועדה בפברואר  2007נקבעו שלושה ערוצי למאבק בנגע האלכוהול:
"אמירה חד משמעית של העיר השוללת שימוש באלכוהול לאור כל שעות היו"; "הקמת צוות
מצומצ לבניית דרכי אכיפה אחידי בעיר ובבתי הספר"; ו"חשיבה לבדיקת התכניות לשינוי
עמדות ,כדי שיגיעו באופ אחר לבני הנוער".
ביוני  ,2007לקראת חופשת הקי ,2הפי 2אג ,החינו בעירייה "אגרת להורי" ובה נקבע כי בית
הספר ואג ,החינו מתנגדי ,בי היתר ,לשתיית אלכוהול .באיגרת ניתנו ג כמה המלצות
לפעילות ההורי בתחו המניעה .איגרת ע מסר דומה נשלחה להורי בספטמבר  ,2007בעקבות
אירוע דקירת נער בעיר .נמצא כי המלצות הוועדה לא יושמו ,למעט שליחת אגרות אלו.

תכניות למניעת שימוש בחומרי נדיפי
חומרי נדיפי ה מאות חומרי ,כגו דבקי ,מסירי צבע ומדללי צבע ומוצרי קוסמטיקה,
המצויי בשימוש ביתי ששאיפת אדיה גורמת לשיכרו חושי ולהזיות .חוקרי 19מצאו כי בשל
זמינות ומחיר הנמו ,היעדר פיקוח על רכישת ופשטות צריכת ,ה החומרי המועדפי
בקרב בני נוער .השימוש בחומרי אלה עלול לפגוע בבריאות וא ,לגרו למוות .החוקרי הדגישו
כי מטפלי בילדי ובבני נוער אינ יודעי לזהות את הסימני האופייני לשימוש בחומרי
אלה ,והמליצו לפעול להגברת המודעות בקרב המטפלי לתופעה ,להכרתה ולזיהויה.
בשנת  2001עשתה הרשות למלחמה בסמי מחקר) 20להל  מחקר  (2001הדומה למחקר .2005
במחקר  2001דווח לראשונה על שיעור המשתמשי בחומרי נדיפי .מנתוני המחקר עלה כי
 7.4%מהנוער הלומד )כ 46,000בני נוער( השתמשו בחומרי נדיפי בשנה האחרונה שלפני
מועד המחקר;   4.8%בחודש האחרו ו 3.2%בשבוע האחרו .21מנתוני מחקר  2005עולה כי
בארבע השני שחלפו מאז מחקר  2001מספר בני הנוער הלומד שהשתמשו בחומרי נדיפי
הוכפל :בשנה האחרונה  ) 15.8%כ 83,700בני נוער( ,בחודש האחרו   9.2%ובשבוע האחרו 
.226.4%
הנתוני על השימוש הנרחב של בני נוער בחומרי נדיפי והמידע על הסכנות הנובעות משימוש
זה העלו בפני גורמי ההסברה ,החינו והמניעה שברשות למלחמה בסמי ובמשרד החינו את
הצור המיידי להפעיל תכניות מניעה לבני נוער.
__________________
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ער פיקהול ,גיל זלצמ ,שמואל טיאנו" ,ניצול לרעה של חומרי נדיפי בקרב בני נוער",‰‡ÂÙ¯‰ ,
כר  ,142חוברת ) 6יוני  ,(2003עמ' .459
רחל בר המבורגר ואח'- 2001 Ï‡¯˘È ˙È„Ó È·˘Â˙ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,
 ,V È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ ¯˜ÁÓהרשות למלחמה בסמי.
ש ,לוח מס'  2עמ' .14
מחקר  ,2005לוח מס'  ,1עמ'  ;14לוח מס'  ,3עמ' .16
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: דנה ועדת טיפול ושיקו שברשות למלחמה בסמי בעניי זה והמליצה כ2006 בישיבתה ממאי
"דרושה הגברת ידע בתחו המניעה וההסברה; בתחו הטיפול והשיקו; בתחו הכשרת כח
".אד לאיבחו וטיפול; צריכות להיכתב הנחיות ברורות
˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· ÌÈÈ¯˜ÁÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú·˘Î ,2008 ˙˘· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ
È· ¯ÙÒÓ ÈÎ ÂÏÚ‰ ÂÈ‡ˆÓÓ˘ 2005 ¯˜ÁÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ÎÂ ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ·Á¯‰
ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Â˘·È‚ ,ÏÙÎÂ‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ‰
˙Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰È¯·Ò‰Ó .23ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰Î¯„‰ ˙ÈÎ˙
2008 ˙˘· ‰ˆÙÂ‰ ˙ÈÎ˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰
- "ÌÈÈ¯ÙÒ ˙È· ÌÈÏÈ·ÂÓ"Â ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙ÂˆÚÂÈ .ÌÈÈÈ·‰ ˙Â·ÈËÁÏÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎÏ
Â‡¯) ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ ¯ÙÒ È˙·· ÏÂ‰ÂÎÏ‡·Â ˜·Ë· ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ˙ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰
Ú„ÈÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ .‰Ó˘ÈÈÏ „ˆÈÎ ÂÎ¯„Â˙ - (ÔÏ‰Ï
.¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÈÎ˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Â‰˘ÏÎ
 ע זאת נציי כי.הרשות למלחמה בסמי הבהירה בתשובתה כי "הערות הביקורת מקובלות עלינו
  כפי שמציינת הביקורת.נדרש זמ לבניית התוכנית והכשרה של כוח האד הדרוש להפעלתה
". תוק המצב2008 בשנת
ÌÈÂ˙‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ È· Ï˘ ·Á¯‰ Û˜È‰‰ ÏÚ 2005 ¯˜ÁÓ·Â 2001 ¯˜ÁÓ· ÂÏ·˜˙‰˘
ÌÈ˜ÊÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚÂ Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ‰„Á‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ÏÚ ,ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ·
˙·Á¯Â ‰¯È‰Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ó Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ‰
˙ÚÈÓÏ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .‰˙˘Ú ‡Ï ÂÊÎ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â ,‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ Û˜È‰
ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙ˜È‰ ÏÚ Ú„Â˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú·˘Î ÂÏÁ‰ ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰
È„Î È„ Ô‰· ÔÈ‡Â ¯˙ÂÈ· ˙ÂÈ˜ÏÁ ‰Î „Ú ‰Ê ÌÂÁ˙· Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .¯ÚÂ‰ È· ·¯˜· ‰Ï‡
.ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯·˘ ÌÂ˜È˘Â ÏÂÙÈË ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,‰ÈÚ·Ï ÏÏÂÎ ‰ÚÓ ˜ÙÒÏ
ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÁ‰ Â·˙Î ‡Ï - ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ·Â¯ ,ÏÚÂÙ·
‰¯·Ò‰‰Â ‰ÚÈÓ‰ ÌÂÁ˙· Ú„ÈÓ‰ ˙ˆÙ‰ .ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙Ï Ì„‡ ÁÂÎ ¯˘ÎÂ‰ ‡ÏÂ ÌÂ˜È˘‰Â
‰˙ÏÚÙ‰Â ‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈÈÈ· ˙Â·ÈËÁÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· ·¯˜· ˜¯ ‰˙˘Ú
,‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ‰˘·Â‚ ‡Ï ÌÈÈÂÎÈ˙ ¯ÙÒ È˙· È„ÈÓÏ˙Ï .ÁË˘·
.ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï·‰ ÍÂÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÊÎ ˙ÈÎ˙ ‰Ó˘ÂÈÂ ‰˘·Â‚ ‡Ï Ì‚Â
משרד החינו הבהיר בתשובתו כי "פיתוח של חומרי הדרכה ותוכניות לבתי הספר מרגע תחילתו
 במהל הפיתוח התוכנית מופעלת.ועד להפצתו לבתי הספר נמש בי שנתיי לשלוש שני
 ובמקביל היא מתפרסמת באתר האינטרנט של, בקבוצות מיקוד,במתכונת ניסויית בבתי הספר
 ג לאחר. את מכלול הפעילות בנושא בתקופה שקדמה לו, לכ תארי ההפצה אינו משק.שפ"י
 אותה בפני הצוותי החינוכיי ולהכשיר את,פרסו התוכנית במערכת נדרש זמ על מנת לחשו
".אנשי המקצוע להטמעתה
__________________

.(2008)  משרד החינו והרשות למלחמה בסמי,ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ ,יאיר אפטר
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בחינת מידת יישו התכנית בשנת הלימודי התשס"ט )ספטמבר   2008אוגוסט  ,(2009בארבע
העיריות שנבדקו ,העלתה כי בשלוש מה תכנית המניעה לא הופעלה  באשדוד )למעט בשתי
כיתות בשניי מבתי הספר העליסודיי( ,בבאקהג'ת ובקריית אונו .בעיריית נתניה התכנית לא
הופעלה בכל בתי הספר העליסודיי השייכי למגזר הממלכתידתי .יצויי כי מנהלות ויועצות
חינוכיות בעשרה מבתי הספר היסודיי באשדוד א ,לא ידעו על קיומה של התכנית.
ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ È· Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÈÎ˙‰ ˙ÚÓË‰Ï ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ,ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ
·˜¯· .¯ÚÂ‰ È· ·¯˜· ‰˙ÏÚÙ‰ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÏÎ

נתוני בדבר טיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
הטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי הופקד בידי שלושה גורמי :משרד הרווחה
המטפל בה במסגרת לשכות הרווחה המקומיות; הרשות למלחמה בסמי המממנת את הטיפול
בה באמצעות עובדי עמותות ציבוריות לטיפול בנפגעי סמי 24ביישובי שלשכות הרווחה לא
נתנו טיפול כזה; ומשרד הבריאות המממ שירותי אשפוז וטיפול תרופתי ממוש במתדו או
סובוטקס למכורי לחומרי פסיכואקטיביי .בתחילת  2009טופלו בידי משרד הרווחה והמסגרות
שמממנת הרשות למלחמה בסמי כ 2,490בני נוער.25
 .1בחוק הרשות למלחמה בסמי נקבע כי בי תפקידי הרשות לקבוע מדיניות טיפול בתחו
השימוש לרעה בסמי כבסיס למדיניות הממשלה בנושא .לש קביעת מדיניותה בתחומי
השוני ,לרבות בתחו הטיפול ,נדרשת הרשות בסעי)5 ,ב() (11לחוק הרשות למלחמה בסמי
לרכז מידע בתחו פעולתה .מידע מרוכז על פעולות הטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול אמור היה
להימצא בידי משרד הרווחה הממונה על תחו זה ובידי משרד הבריאות.
˙Â˘¯‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÈÏÙÂËÓ ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ¯ÒÁ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ
¯ÙÒÓ ÂÓÎ ,ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÌÈÂ˙ ÊÎ¯Ï ÌÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ
.ÏÂÙÈË ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ,Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ·ÈÒËÈ‡Â ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÈÂÈÙ‡ ,ÌÈÏÙÂËÓ‰
ÏÚ ÌÈÂ˙ ÊÂÎÈ¯Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÂ˙‰ Ï·˜Ï ‚Â‡„Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÏÎ
·.‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ‰˘ ÏÎ
 .2בתע"ס נקבע כי "משרד הרווחה מנהל מאגר מידע ארצי של כלל הלקוחות של המחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות" .המאגר משמש ג "לאיסו ,נתוני של הלקוח ובני
משפחתו" .מחלקות הרווחה נדרשות למלא "טופס נתוני יסוד אודות משפחה מטופלת לגבי
לקוחות חדשי ולשלוח אותו לקליטה במשרד ...עדכו נתוני יעשה עלידי העו"ס ]עובד
__________________
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העמותות :אל-ס ,תל" ,אלפטא ויחדיו.
כ 1,760-בני נוער טופלו במסגרות במימו משרד הרווחה וכ 730-במימו הרשות למלחמה בסמי.
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סוציאלי )להל  עו"ס([ המטפל ,כאשר בעת מפגש ע הלקוח מתברר לו כי השתנו נתוני
מסויימי".
בהוראת תע"ס שהייתה תקפה עד אפריל  2008נקבע כי המחלקות לשירותי חברתיי ימסרו,
אחת לשנה ,למחלקה לטיפול בנפגעי סמי שבמשרד הראשי "דו"ח על מטופל נפגע סמי"
בטופס מיוחד ,ובסו ,השנה הנתוני ישמשו "מאגר נתוני טיפולי ארצי" .מנהלת השירות לטיפול
בהתמכרויות במשרד הרווחה הסבירה למשרד מבקר המדינה שמדובר בטופס שלא היה בשימוש
זה שני משו שמערכות המידע הממוחשבות לא היו ערוכות לעיבוד הנתוני .הוראת התע"ס
האמורה בוטלה ובמקומה היו אמורות להיקבע שלוש הוראות תע"ס חדשות  שתיי מה פורסמו
והשלישית לא פורסמה עד מועד סיו הביקורת .בטיוטת הוראת התע"ס שטר פורסמה ,שמשרד
הרווחה המציא אותה למשרד מבקר המדינה ערב פרסומה ,נכתב כי הדיווח בנוגע למטופלי
ייעשה "עפ"י נוהל מסגרות" ,דהיינו דיווח על ההוצאות הכספיות בגי הטיפול.
˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ÏÚ ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡Ï ÏÚÙ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì˙Â˘¯Ï „ÓÚ ‡Ï ÔÎÏÂ ,Ì‰ÈÂ˙ ÌÚ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï ‚‡„ ‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
Û‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ .Ì˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ ¯Â˜Ó ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘Â
.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÂÁ˙· ÂÈÏÙÂËÓ ÏÚ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÂ˙ Â¯ÒÁ
במהל עריכת הביקורת פנתה מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה לכלל
הרשויות המקומיות כדי לקבל נתוני מספריי על המטופלי שלה בתחו זה ולרכז אות .מ
הנתוני שהיא ריכזה עולה כי בפברואר  2009טופלו ביחידה לטיפול בהתמכרויות 15,490
מטופלי שקיבלו טיפול אינטנסיבי ,26ובה כ 1,760בני נוער 1,027 .מהמטופלי שהו בקהילות
טיפוליות .על המטופלי שלא היו בקשר ע היחידה כלל לא נאספו נתוני.
יצוי כי משרד מבקר המדינה כבר העיר בעבר למשרד הרווחה ,בקשר לשני תחומי טיפול אחרי,
כי הוא לא עיבד את נתוני המטופלי במחלקות הרווחה שברשויות המקומיות ,שנכללו במאגר
הנתוני שברשותו ,ולא ניצל אות לתכנו עבודתו ולקבלת החלטות בדבר הטיפול בנזקקי
בתחומי אלה.27
בתשובתו מינואר  2010הודיע משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה כי "יש ליקוי באיסו ,הנתוני
במשרד ,המשרד נער לבניית תוכנה ייחודית לתחו ההתמכרויות שתאסו ,נתוני מטופלי,
הערכתנו היא כי התוכנה תפעל במלואה תו שנתיי".
 .3בתשובתו מדצמבר  2009הבהיר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי "מזה מספר שני
קיימי במשרד הבריאות נתוני ממוחשבי על כל המטופלי אשר עוברי או עברו טיפול
במסגרות השונות )מרכזי לטיפול תרופתי ממוש ואשפוזיות(" .עוד הבהיר המשרד כי הוא
מבקש ,יחד ע הרשות למלחמה בסמי ,להקי מאגר מידע ארצי ממוחשב .ביוני  2010הודיע
משרד הבריאות כי הוא שוקד על פיתוח גרסה עברית ממוחשבת ל"מדד חומרת התמכרויות",
תוכנה שתוכל לשמש את כל המערכות הטיפוליות במשרד הבריאות ובמשרדי אחרי לניהול
תיק אישי של מטופל.
__________________
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טיפול אינטנסיבי  -קשר ע העו"ס בתדירות של פע בחודש לפחות.
"טיפול רשויות מקומיות בנערות במצוקה"˜ÏÁ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ,
‡' ) ,(2006עמ' " ;91טיפול באוכלוסיות נזקקי מקרב יוצאי אתיופיה"‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙˘ ÁÂ„ ,
) ·58מאי  ,(2008עמ' .1456
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Ì‰ÈÂÈÙ‡ ,Ì¯ÙÒÓ - ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ÌÈÏÙÂËÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó
ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁ˘ ÈÒÈÒ· ÈÏÎ ¯„‚· ‡Â‰ - Ì‰· ÏÂÙÈË‰ Û˜È‰Â
.‰Ê ÌÂÁ˙· Ì˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡‰
ÏÚ ÈÂÈÁ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ó Â˙ÂÚÓÈ‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ú‚ÂÙ ,Ò"Ú˙· Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù Ì‰·Â ,„ÚÒ È˜˜Ê
·Ï·˜ÏÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˘·‚Ï ,˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÎÈ·Â Â˙ÏÂÎÈ
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂËÏÁ‰
ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÂ˘ ˙Â˜˜Ê ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÙÂËÓ Ï˘ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï
·„¯˘ÓÓ Ï·˜Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ .ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈ˜‰ÏÂ ¯Â‚‡È˘ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÓÂ ÂÈ„È·˘ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰
.˙ÂÂ˘ ÏÂÙÈË ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÏÙÂËÓ Ï˘ Èˆ¯‡ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ÛÒÂ

תיאו בי הגופי העוסקי במאבק בנגעי הסמי והאלכוהול
את המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול ברמה הממלכתית מנהלי כמה וכמה גופי ממשלתיי:
הרשות למלחמה בסמי האחראית ,בי היתר ,לקביעת מדיניות מניעה ,טיפול ושיקו; משרד
הרווחה האחראי לקביעת מודל הטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול ומדיניות הטיפול ,לארגו
ולתפעול של מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות )"לשכות הסעד"( המטפלות ג במשתמשי
בחומרי פסיכואקטיביי ולתקצוב וכ לתקציב עמותות ציבוריות שזכו במכרז אמבולטורי
ופנימייתי לטיפול במשתמשי .כמו כ מקיי משרד הרווחה מסגרות חינו טיפוליות )מפת
ומית"ר ,ראו להל(; משרד החינו המקיי מער הסברה ומניעה בקרב כלל תלמידי בתי הספר
ובקרב בני נוער שנשרו ממסגרות חינו פורמליות )"קידו נוער" ,ראו להל(; משרד התמ"ת
המקיי מער הסברה ומניעה בקרב תלמידי בתי הספר התעשייתיי שבפיקוחו; משרד הבריאות
האחראי לשירותי בריאות הנפש ולטיפול רפואי בנפגעי סמי ואלכוהול; משרד הקליטה השות,
לתכניות מניעה בקרב עולי; משטרת ישראל הממונה על אכיפת החוק בתחו השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי ושותפה ג לפעילות המניעה .כמו כ שותפי בטיפול במשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי ארגוני המגזר השלישי 28המקיימי פעילויות ופרויקטי בהיק ,כספי ניכר .עיקר
הנטל של פעילות המניעה והטיפול בתחו החומרי הפסיכואקטיביי נופל על כתפי הרשויות
המקומיות כ"לשכות הסעד" ,כ"רשויות חינו" ,29כאחראיות להתארגנות קהילתית וכמי שניתנה
ביד הסמכות לנהל את המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול.
פעילות של גופי כה רבי במישורי שוני  ממלכתי ,מוניציפאלי והתנדבותי  מחייבת מידה
רבה של תיאו.
__________________
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את הארגוני במדינה מודרנית נוהגי לחלק לשלושה מגזרי :המגזר הממשלתי ,המגזר העסקי
והמגזר השלישי הכולל ארגוני פרטיי הפועלי ללא כוונת רווח ,שיש בה רכיב של התנדבות
ותרומה לקהילה וה אינ נשלטי בידי גור חיצוני כלשהו.
בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-הוגדרה הרשות המקומית "רשות חינו מקומית" הנוגעת לתחו
שיפוטה ,והוטל עליה להשתת /בקיו מוסדות חינו רשמיי למת חינו חובה לילדי ולנערי
הגרי בתחו שיפוטה.
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בסעי 6 ,לחוק הרשות למלחמה בסמי נקבע כי לרשות תהיה מועצה ובה  43חברי  נציגי
משרדי ממשלה ונציגי מגופי שוני שנקבעו בחוק ,ובה כמה בעלי תפקידי ממשרדי
הבריאות ,הרווחה והחינו שפורטו בתוספת לחוק .עוד נקבע בחוק כי תפקיד המועצה להתוות את
קווי הפעולה של הרשות ,להנחות את המינהלה )ראו להל( במילוי תפקידיה ולפקח על פעולותיה
ולדו בתקציב השנתי של הרשות ,בדוח השנתי שלה ובכל עניי אחר הנוגע לפעילותה.
בסעי)14 ,ב( לחוק הרשות למלחמה בסמי נקבע כי "עניני הרשות ינוהלו בידי המינהלה שתהא
מורכבת ממנהל הרשות ,סגנו  א נתמנה כאמור ,ושבעה חברי שימונו מבי עובדי משרדו של
כל אחד מאלה :השר ]ראש הממשלה ,[30שר האוצר ,שר הבריאות ,שר החינו והתרבות ,שר
המשטרה ,שר המשפטי ושר העבודה והרווחה ושלושה נציגי ציבור שימנה השר" .בסעי15 ,
לחוק נקבעו תפקידי המינהלה ,ובה "לפעול לביצוע תפקידי הרשות בהתא להנחיות המועצה".
מכוח הסמכות שהוקנתה למועצה בחוק הרשות למלחמה בסמי היא מינתה שמונה ועדות ,ובה
ועדת מניעה וקהילה וועדת טיפול ושיקו .בשתי הוועדות חברי נציגי ממשרדי ממשלה שוני
ומגופי העוסקי בטיפול ובמחקר בתחו החומרי הפסיכואקטיביי .ועדת מניעה וקהילה כלל לא
התכנסה בשנת  ,2006ובשני  2007ו 2008היא התכנסה פעמיי וארבע פעמי ,בהתאמה .ועדת
טיפול ושיקו התכנסה בשני  20072006ארבע פעמי בכל שנה ובשנת  2008חמש פעמי.
31

 .1התכנסות המועצה :לאחר פרסו ממצאי מבקר המדינה בדבר המאבק בנגע הסמי
החליטה הממשלה ,בי היתר ,כי "ישיבות מועצת הרשות למלחמה בסמי יתקיימו בתדירות שלא
תפחת מפע בחודשיי 32".נמצא כי בשני  20082006התכנסה המועצה רק שלוש פעמי בכל
שנה )מחצית ממספר ההתכנסויות שהיא נדרשת לקיי(.
 .2מיסוד התיאו בי הגופי הממשלתיי :אחד התפקידי שנקבעו לרשות למלחמה בסמי
בחוק הרשות למלחמה בסמי הוא "לגבש מדיניות שיתו ,פעולה בי משרדי הממשלה ,הרשויות
המקומיות וגופי אחרי הפועלי בתחו השימוש לרעה בסמי ,לתא ולקד שיתו ,פעולה זה".
יישו תפקיד זה מחייב את הרשות למלחמה בסמי לקיי פורו שמשרדי הממשלה יציגו בו את
תוצאות יישו תכניות העבודה המשרדיות ,המסקנות ,הלקחי והבעיות שהתעוררו במהל
העבודה תו כדי התייחסות לתקציב ,לכוח אד ולתשתיות .הדיוני שיקיי פורו זה אמורי
להיות בסיס לגיבוש המדיניות הממלכתית הכוללת תו כדי שיתו ,פעולה בי משרדי הממשלה.
בביקורת נמצא כי ברשות למלחמה בסמי לא פעל פורו כזה ,למעט הצגה של תכנו העבודה
של משרדי הממשלה אחת לשנה בפני המינהלה.
בישיבות המועצה עסקו חבריה באישור התקציב והדוחות הכספיי של הרשות למלחמה בסמי.
רוב ישיבות המינהלה שהתקיימו בשני  20082006יוחדו לענייני הנוגעי לתקציבי הרשות
למלחמה בסמי ולדיווחי קצרי על פעולותיה ,ובדיוני הוועדות נדונו בעיקר ענייני נקודתיי.
מהסבריה של הממונה על תחו המניעה ברשות למלחמה בסמי וראשי תחומי אחרי בה ושל
העוסקי במאבק בנגעי הסמי והאלכוהול במשרדי הרווחה ,החינו ,הקליטה והתמ"ת עולה כי
פגישות עבודה בי נציגי שניי או שלושה מה התקיימו מדי פע בפע כדי לדו בנושאי
נקודתיי.
__________________

30
31
32

ב 26.4.09-החליטה הממשלה להעביר לשר לביטחו הפני את הסמכויות הנתונות לראש הממשלה
על פי חוק הרשות למלחמה בסמי .הכנסת אישרה את ההחלטה בישיבת המליאה ביו .6.5.09
ראו הערה  4לעיל.
החלטת ממשלה מס'  1585מ.27.4.00-
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˘Â·È‚ ÌÂÁ˙· ‰„È˜Ù˙ ÌÂÈ˜ ÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙„ÈÓ ÏÚ ÌÈÂÈ„ ÍÈ¯ˆÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó
,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÏÚÙÂ‰˘ ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙‚ˆ‰ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰„Â·Ú‰
ÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È ‰Ê ÔÙÂ‡· .˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ·Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰
ÁÈË·‰Ï Û‡Â ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡ÓÏ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÏ„ÁÓ
.˙ÂÈ„È˙Ú ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚Ï ‰˙Â‡ ˙È˙˘˙ ¯ÂˆÈÏÂ ¯ÊÂÁ ÔÂÊÈ‰
הרשות למלחמה בסמי הודיעה בתשובתה כי הערת הביקורת מקובלת עליה והיא תפעל לפיה.
 .3להל כמה דוגמאות של פעולות בלתי מתואמות שנעשו במסגרת המאבק בנגעי הסמי
והאלכוהול:
)א( משרדי התמ"ת ,הרווחה והחינו מפקחי על מוסדות חינו לבני נוער ע קשיי
התנהגותיי ותפקודיי ,שרבי מה הוגדרו בידי גורמי הרווחה כנתוני בסיכו .שיעור
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי בקרב אוכלוסיות התלמידי במוסדות חינו אלה גבוה
בהרבה משיעור בקרב בני נוער לומד ,כעולה ממחקר  .2005שניי מ המשרדי ,משרד התמ"ת
ומשרד הרווחה ,מקיימי פעולות מניעה מכל מיני סוגי ובכל מיני היקפי במוסדות שבפיקוח
)בתי ספר תעשייתיי ומפת ,ראו להל(.
Ì‰˘ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ÌÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÂÏÈÚÙ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
‚ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ .È"Ù˘ ˙‡Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙‡ Ô˘Â·È‚· ÂÙ˙È˘˘ ÈÏ· Â˘·È
˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÈ·ËÈÓ ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈÓ ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜Ï ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙È˘ ‡Ï Ì‚ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ
„.Ì‰È˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÓÂ
)ב( ועדת מניעה וקהילה של הרשות למלחמה בסמי ,בישיבתה ביולי  ,2007דנה בעניי
צריכת משקאות אלכוהוליי .מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות קבלה
בישיבה על כ שיש "הרבה תכניות בשטח ויש צור לאחד אות בכדי שלא יהיו כפילויות".
מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה דרשה "לבנות סל תוכניות שממנו נית יהיה
לקחת תוכנית ,כ ג תיבנה שפה משותפת ואחידה לכל הגורמי העוסקי בנושא".
Ô˙ÈÁ·Ï ,ÂÏÏ‰ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ÊÂÎÈ¯Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.Ô˙Â‡ Â˘·È‚˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ÏÂ
הרשות למלחמה בסמי הודיעה בתשובתה כי "הוקמה ברשות ועדה למיפוי תוכניות ,בה שותפי
ג משרד החינו ומכו ויצמ למדע .הועדה עוסקת כעת במיפוי תוכניות המניעה הקיימות
וקביעת עמדה לגביה".
)ג( בכל אחד ממחוזותיה של משרד החינו ומשרד הרווחה פועל גור המרכז את המאבק
בנגעי הסמי והאלכוהול :במשרד החינו  מפקחת מחוזית לנושא מניעת עישו ,סמי ואלכוהול,
ובמשרד הרווחה  מרכזת השירות לטיפול בהתמכרויות במחוז .לנוכח העובדה ששתי מערכות אלו
מטפלות פעמי רבות באותה אוכלוסייה הרי נדרש ביניה תיאו עקרוני ושוט ,בעבודה.
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È„ÈÏ Â‡È·È˘ ÌÈÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
˙.Ì‰Ï˘ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰„Â·Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÔÈ· ÌÂ‡È
¯·ÈÈÁÓ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘· ˜·‡Ó‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÂ·È
˘ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰ ,ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÎ˙ Í¯ÂˆÏ Ì‰ÈÈ· ˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È
ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ,¯ÊÂÁ ÔÂÊÈ‰ ¯ÂˆÈÏ Ì‚ ÏÂÎÈ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ .Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â
ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ·ÈË‰ÏÂ ÌÈÏ˘Î
ÛÂ˙È˘ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó ˘·‚Ï ˜ÂÁ· ‰ÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ì˘ÈÈÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ
ÈÎ¯„ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÍÎÂ ,‰˙Â‡ Ì„˜ÏÂ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ
.ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰

הכשרת עובדי לטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
והפיקוח עליה
 .1בסעי)50 ,א( לתקנות הפיקוח על מעונות )תנאי קבלה ושהיה של מטופלי במעו שהוא
מוסד לטיפול סוציאלי( ,התשנ"ד) 1994להל  תקנות הפיקוח על מעונות( ,נקבע כי עו"ס
המטפל בנפגעי סמי )להל  עו"ס סמי( יהיה "בעל הכשרה מיוחדת בטיפול בנפגעי סמי".
בתע"ס נקבע" :כל עובד סוציאלי המטפל בנפגעי סמי נדרש להשתת ,בקורס בסיסי לטיפול
בנפגעי סמי .הקורס הוא תנאי להעסקתו כמטפל בנפגעי סמי על פי חוק".
משרד הרווחה מקיי קורסי והשתלמויות למטפלי בנפגעי סמי ,ובה קורס בסיסי בהיק ,של
כ 300שעות ,המנוהל בשיתו ,ע הרשות למלחמה בסמי ,וכל עובד המטפל בנפגעי סמי נדרש
להשתת ,בו .כמו כ מתקיימי קורסי להתמחויות בתחו זה ,כמו קורס טיפול קבוצתי וקורס
להכשרת מדריכי.
מרכזות השירות לטיפול בהתמכרויות במחוז מרכז ותל אביב ובמחוז ירושלי שבמשרד הרווחה
הסבירו כי קיימי עו"ס סמי שעובדי בשנה הראשונה ,לעתי עד שנה וחצי ,ללא הכשרה
מתאימה כדי לדעת א ברצונ לעבוד בתחו הטיפול בסמי ובאלכוהול ,ובתקופה האמורה ה
עובדי בליווי של עובדי המחוזות ובפיקוח.
,ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ÈÏ· ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù· ÂÏÙÈË ÌÈÒ"ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ
·„¯˘Ó ÈÂ˙Ó .ÌÂÁ˙· ÍÓÒÂÓ ÍÈ¯„Ó Ï˘ „ÂÓˆ ÈÂÂÈÏ ÈÏ·Â ,Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ÔÈ„Ï „Â‚È
Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ· Â˜ÒÚÂ‰ (2009 ¯·ÓËÙÒ·) ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰
ÈˆÁÓ ˙ÂÁÙ Â„·Ú Ì‰Ó 5 .˙˘¯„‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÌÈÓÒ Ò"ÂÚ 29 „¯˘Ó‰
˘.ÌÈ˘ 9 ¯·Î ˜ÒÚÂÓ‰ „Á‡ Ì‰·Â ,‰˘ ÏÚÓ Â˜ÒÚÂ‰ Ì‰Ó 15 ;‰
בבדיקה בעיריית אשדוד בסו ,שנת  2009נמצא כי אחת מהעו"סי שטיפלה ,מאז אוגוסט ,2008
בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי לא הוכשרה למת טיפול זה.
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ÈÚ‚Ù· ÌÈÏÙËÓ ÌÈÒ"ÂÚ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÌÂÁ˙· ˙„ÁÂÈÓ ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜˘ ÈÏ· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÓÒ
.˙ÂÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â˜˙· ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙‰
 .2משרד התמ"ת ומשרד הרווחה הפקידו את נושא המניעה בבתי הספר התעשייתיי ובמרכזי
לחינו טכנולוגי שבפיקוח בידיה של גופי חו 2למיניה וה אינ מקבלי מידע על אופ
הכשרת עובדיה )ראו להל(.

תכניות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי

33

המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול נעשה באמצעי שוני של הסברה וחינו למניעת השימוש
בה .כאמור ,קיימת חקיקה האוסרת שימוש בסמי ומגבילה צריכה של משקאות אלכוהוליי,
אבל אי חקיקה בעניי השימוש בחומרי נדיפי .האכיפה אינה יעילה כאשר יש להתמודד ע
אוכלוסיות רחבות ,ואי היא אלא גור מרתיע .לפיכ ,הסברה ותכניות מניעה מובנות ה הכלי
העיקריי למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי.
 .1בסעי)5 ,ב() (11לחוק הרשות למלחמה בסמי נקבע כי בי תפקידי הרשות ליזו מחקרי
ולפתח ידע בתחו פעולתה .הרשות למלחמה בסמי עוסקת ,בי היתר ,בפיתוח תכניות למניעת
השימוש בחומרי פסיכואקטיביי הנשענות על תובנות מחקריות הנוגעות לצורכי אוכלוסיות יעד
כמו בני נוער בסיכו ואוכלוסיות עולי .בשני  20092007הופעלו כמה תכניות מניעה לבני נוער
שהוכנו על ידי הרשות למלחמה בסמי בשיתו ,ע משרד החינו שהפעיל במסגרת בתי הספר
ברחבי האר ,2ואלה ה" :אופ"י" )אימו ופיתוח מיומנויות התמודדות(  תכנית התערבות חינוכית
טיפולית; "נדיפי"  תכנית שהופקה ב 2007המדגישה את הסכנות שבשימוש בחומרי נדיפי,
והיא מיועדת לבני נוער ,למורי ולהורי; "מכורי לחיי"  מיז מגוו להפעלה בידי מורי.
שלוש תכניות אחרות עוסקות בפעילות ספורט וקולנוע כדר למניעת שימוש בסמי" :קולנוער",
"כ לספורט לא לסמי" ו"דר הספורט"  תכנית שהפעלתה הופסקה בשנת  2008מחוסר מימו.
ÌÂ˘ÈÈ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÂÈ‰ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ È„È· ÈÎ ‡ˆÓ
.ÁË˘· ‰„Â·Ú· Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙Ó¯Â Ô˙ÏÚÙ‰ ÏÚÂ Ô˙ÚÓË‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ,¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÈÎ˙‰
ÌÈÂ˙‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÎÒÏ Ô˙È ‡Ï Ô˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÚÓË‰Ï ÌÈÚ‚Â‰
ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ Ô˙ÓÂ¯˙Â Ô˙ÚÙ˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ˙ÂÈÎ˙‰
.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
 .2שפ"י עוסק בפיתוח תכניות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב תלמידי
בבתי ספר ,ובמסגרתו פועלת יחידה למניעה ולהתערבות בנושאי סמי ,אלכוהול וטבק )להל 
__________________
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הובאו בפרק "תוכניות למניעת שימוש במשקאות אלכוהוליי" שלעיל.
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היחידה למניעת סמי ואלכוהול( .שפ"י פיתח תכנית מניעה כוללנית" ,כישורי חיי" ,המיועדת
לתלמידי בבתי ספר יסודיי ובחטיבות ביניי.
מהסבריה של המפקחת הארצית של משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי מחקר הערכה
לימד שבעבודת המניעה עדיפה תכנית מניעה כוללנית ,כמו "כישורי חיי" ,מתכנית נקודתית.34
)א( בעקבות מחקר ההערכה נער משרד החינו ,משנת הלימודי התשס"ח )ספטמבר  2007
אוגוסט  ,(2008להפעלת "כישורי חיי" במערכת החינו כולה כתכנית כוללנית למניעת השימוש
בסמי ,באלכוהול ובטבק .בבתי הספר היסודיי התכנית יוחדה לנזקי מחומרי מסוכני
ולמניעת שתיית משקאות אלכוהוליי ועישו טבק ,ובבתי הספר העליסודיי היא נועדה ג
למניעת שימוש בסמי .במסגרת התכנית נעשה שימוש בתכניות מניעה קיימות ששולבו בה.
)·( ÌÈÈ˙„-ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁ˜ÙÓ Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÚ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ˙ÈÎ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ
„¯˘ÓÂ ,È˙„‰ ¯Ê‚Ó· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÏÂÚ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï ‰ÈÎ˙Ó ‰ÓÎ˘ ÈÙÓ
¯ÙÒ‰ È˙· .˙ÈÎ˙‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙È˙Â·¯˙‰ ˙Â˘È‚¯· ‚Â‰Ï ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ÍÂÈÁ‰
."ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â" Ì˘· ,¯·Ú· ‰˘·‚˙‰˘ ,Ì‰Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ‰Ï‡‰
¯˜ ·˙¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘ ,(2010 ËÒÂ‚Â‡ - 2009 ¯·ÓËÙÒ) Ú"˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ˙ÏÈÁ
˘¯Á‡Ï ,ÌÈÈ˙„-ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï Ì‚ "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" ‰ÎÂ‰ ,‰˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰
˘.˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ‰· Â˘Ú
)‚( ‰Ù˘· "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" Ï˘ ‰Ò¯È‚ Ë¯ËÈ‡· ‰ˆÙÂ‰ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ¯ÙÒ‰ È˙·Ï
‰Ó‡˙ ‡Ï ÂÊ ‰Ò¯È‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰È¯·Ò‰Ó .˙È·¯Ú‰
‡˙ ‡˙Î‰ ÌÈÈ˙Ò˙ Ú"˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ÚˆÓ‡· ˜¯ ‰˙Î¯Ú‰Ï .‰Ê ¯Ê‚Ó· ÌÈÈÁ‰ Á¯Â
‚È˙·Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰Ò¯È‚ .ÌÈÈÈ·‰ ˙Â·ÈËÁÏ ˜¯Â ,È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ‰Ò¯È
.˙¯Â˜È·‰ ÔÓÊ· ‰Î‰· ‰˙ÈÈ‰ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰
˙ÂÏÈÚÙ· „ÂÒÈ È‡˙ ‡È‰ ˙È˙Â·¯˙ ˙Â˘È‚¯ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÎ˙ ˘Â·È‚Ï Í¯ÚÈÈ ‡Â‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ‰ÚÈÓ
¯‚.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ „ÚÂÓ· ˙Â·¯˙ ˙Â˘È
 .3בבתי הספר התיכוניי מופעלות שתי תכניות נקודתיות  "משמעות" ,למניעת השימוש
בסמי ,ו"נוהגי בראש אחר" שעניינה אלכוהול ונהיגה .כאמור ,מחקר הערכה לימד שבעבודת
המניעה עדיפה תכנית מניעה כוללנית ,כמו "כישורי חיי" ,מתכנית נקודתית.
ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙˘ ¯ÂÓ‡‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰˘Î ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
È˙·Ï ˙Ú‚Â‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙˜ÒÓ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ,˙ÈÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙· Í¯Âˆ‰ ÏÚ Â„ÓÈÏ
.ÂÏÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÈÏÏÂÎ ‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ÔÈ‡ ÂÈÈ‰„ ,ÌÈÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰
 .4אחד מתחומי הפעילות של הרשות למלחמה בסמי הוא ביצוע מחקרי הערכה שנית
ללמוד מה על יעילות של פרויקטי הסברתיימניעתיי או טיפוליי.
__________________

34

משרד החינו והרשות הלאומית למלחמה בסמי ובאלכוהול˙ÚÈÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙Â„Â‡ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ,
˘,˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙Î¯Ú‰ ,'· ˜ÏÁ ÈÚ„Ó ÌÎÒÓ ÁÂ„ ,ÛÂÏÈÁ È˜ÏÁ ÔÈ‡ ÁÂÓÏ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ
דצמבר .2007
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משרד החינו פרס ,ומפעיל זה כשלוש שני ,תכניות מניעה חדשות ו"ניסיוניות" לתלמידי
בבתי ספר עליסודיי  "משמעות" ו"סמי אלי לב" בתחו הסמי ו"טיפטיפה" בתחו
האלכוהול .35ממסמכי היחידה למניעת סמי ואלכוהול בשפ"י ומהסבריה של המפקחת הארצית
של משרד החינו עולה כי בשנת הלימודי התשס"ח נעשה שימוש בפרקי מתו התכניות
האמורות בבתי הספר העליסודיי.
ÌÓ‡ Ì‡ ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ
¯‡.˙È·ÈË¯ËÏ‡ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ‡Ó˘ Â‡ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ· ÔÓ˘ÈÈÏ ÈÂ
·ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙ÈÁ·Ï ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ÚÂˆÈ
ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰ Ï˘ ‰ÁÏˆ‰‰ ˙„ÈÓ ˙Î¯Ú‰Ï ‰ÏÚÓ· ÔÂ˘‡¯ ÈÚ„Ó ÈÏÎ ‡Â‰ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰
Â˙ÁÏˆ‰ ÏÚ ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ ÌÓˆÚÓ ÂÚÓ Ì‰ ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ‡ÏÏ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰· ÈÎ
˘.‰È¯ˆÂ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙ÏÂÎÈ ‡ÏÏ ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰Ú˜˘‰ È„ÈÏ Â‡È·‰Â ˜·‡Ó‰ Ï

פעולות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
ועדה עירונית למאבק בנגע הסמי המסוכני
בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ נקבע ,כאמור ,כי על הרשויות
המקומיות לבחור ועדה שתפקידה ליזו ולתכנ פעילות לקידו טיפול מקי ,במאבק בנגע הסמי
המסוכני ,לגבי מניעה ,שיקו וטיפול ,לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמי ,להגיש
לאישור המועצה ברשות המקומית את תכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות )להל 
הוועדה למאבק בנגע הסמי( .חובה זו הוחלה על הרשויות המקומיות במרס  .2005עוד נקבע
בפקודת העיריות כי ועדה שחובה להקימה לפי כל די תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשי.
.2005 Ê‡Ó ,˘¯„Î ‰ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ÌÈÓÒ‰ Ú‚· ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ· ÈÎ ‡ˆÓ
·˜·‡ÓÏ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙ÂÈÎ˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙‡ÊÎ ‰„ÚÂ ‰¯Á· ‡Ï ˙'‚-‰˜‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ
·‚˜·‡Ó‰ ‡˘Â· ÌÈÈ·ÈË¯‚ËÈ‡ ÌÂÊÈÈÂ ÔÂÎ˙ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜˘ Ì¯Â‚ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÌÈÓÒ‰ Ú
·‚‰Â‰Î‰ ˙ÂÙÂ˜˙ È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎ· ,˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˘ÂÏ˘· .ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ
˘- ˘¯„Î ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡ ‰„ÚÂ ‰¯Á· ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï
·ÈÂÈ· ‰Â˘‡¯Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÒÎ˙‰ ÂÂ‡ ˙ÈÈ¯˜· ;‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ÏÏÎ ‰„ÚÂÂ‰ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ
„Ú) ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÈÓÚÙ ‰ÒÎ˙‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰È˙·Â ;2009
.2009 Ò¯Ó· ,˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ‰ÒÎ˙‰ 2009 ˙˘·Â ,(2008 ¯·Ó·Â
__________________
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ורדית הלמ ,ורדה זיק ,ÌÈÓÒ· ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÎ˙ ,·Ï ÍÈÏ‡ ÌÈÓÒ ,לאוכלוסיות ייחודיות,
משרד החינו התרבות והספורט ,הרשות למלחמה בסמי  ;2003רות לקט ,עדה ליפציגר˙ÂÚÓ˘Ó ,
˙ ,‡È-È ˙Â˙ÎÏ ÌÈÓÒ ‡˘Â· ‰ÚÈÓ ˙ÈÎמשרד החינו התרבות והספורט ,דצמבר  ;2004רות לקט,
חנה שטרליד ,‰ÂÎ‰ ‰„ÈÓ· ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ,‰ÙÈË-ÙÈË ,משרד החינו שפ"י.2006 ,
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ÌÈÓÒ‰ Ú‚· ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÎ˙Ï È‡¯Á‡‰ ÈÂ¯ÈÚ‰ Ì¯Â‚Î ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓ˙˘ È„Î ˙Â„Â˜Ù· ˘¯„Î ‰ÏÈÚÙ‰ÏÂ
ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ ,ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÂ¯ÈÚ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÊÈÈÏÂ
‚.ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÚ
בתשובתו מדצמבר  2009הודיע יו"ר הוועדה הממונה בבאקהג'ת כי בעקבות פניית משרד מבקר
המדינה נבחרה הוועדה בנובמבר  ,2009והיא "תעסוק ,בי היתר ,בנושא מיפוי צרכי הקהילה
בתחומי ההסברה החינו והמניעה של נגעי הסמי והאלכוהול".
עיריית נתניה ,בתשובתה מאפריל  ,2010הודיעה כי הוועדה כונסה במרס  2010ויו"ר הוועדה
הונחה להקפיד לכנסה אחת לשלושה חודשי.
התארגנות קהילתית למאבק בנגע הסמי
הרשות למלחמה בסמי רואה בפעילות קהילתית נגד שימוש בחומרי פסיכואקטיביי מנו,
להגברת המודעות לנושא ,וזאת כדי ליצור הל רוח ציבורי השולל שימוש בחומרי אלה.
משנת  1990הרשות למלחמה בסמי יוזמת פעילות קהילתית למניעת שימוש בחומרי
פסיכואקטיביי ,באמצעות הרשויות המקומיות ,במסגרת פרויקט להתארגנות קהילתית למאבק
בנגעי הסמי והאלכוהול )להל  הפרויקט( .ב 1994פרסמה הרשות למלחמה בסמי מדרי
להתארגנות קהילתית למאבק בנגע הסמי) 36להל  המדרי(.
על פי המדרי מטרת ההתארגנות הקהילתית היא "ליצור תנועה חברתית רחבה ואווירה ציבורית
השוללת שימוש בסמי ,תו יצירת שיתו ,פעולה הדוק בי הנהגת היישוב תושבי היישוב הסגל
המקצועי ומשרדי הממשלה השוני .הפעילות הקהילתית משלבת בפעילות ההסברה והמניעה
שירותי חינו פורמלי ובלתי פורמלי ,ועדי שכונות והורי ,שירותי רווחה ובריאות ומשטרת
ישראל".
˘ÂÓÈ˘‰ ÈÏ‚¯‰· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂÈ˘ ÂÏÁÂ ÌÈ˘ 15-Î ÂÙÏÁ ÍÈ¯„Ó‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ .1
·„Ú ÔÎ„ÂÚ ‡Ï ÍÈ¯„Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ .Ì˙ƒ‡ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„·Â ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ
ÌÈÙÈ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ ,Ï˘ÓÏ ,Â· ÔÈ‡ ;˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ
.ÏÂ‰ÂÎÏ‡·Â
 .2במדרי נקבע כי ראוי להקי ברשות המקומית מועצה ציבורית למלחמה בסמי ,בראשותו
של ראש הרשות המקומית או ממלא מקומו ,וחבריה יהיו אנשי מקצוע ,נציג ממשלה ונציגי
התושבי .המועצה תאשר את תקציב הפרויקט ותפקח על הפעולות בשטח .עוד נקבע כי ברשות
המקומיות יוקמו שלוש ועדות :ועדה "להסברה חינו ומניעה" ,ועדה "לטיפול ולשיקו" וועדה
"למשולבות אזרחי באכיפת החוק".

__________________

36

משה בר ,˙È˙ÏÈ‰˜ ˙Â‚¯‡˙‰Ï ÍÈ¯„Ó ˙È·Â˘ÈÈ‰ ‰Ó¯· ÌÈÓÒ‰ Ú‚· ˜·‡Ó‰ ,הרשות הלאומית
למלחמה בסמי ,פברואר .1994
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˙·ÈÈÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ,¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ÔÂ˜È˙ ˙Â·˜Ú· ,2005 ˙˘Ó
˜·‡Ó‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÈÎ˙ ÚÂ·˜Ï ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ÏÂÙÈËÏÂ ÌÂ˜È˘Ï ,‰ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ· ¯ÂÁ·Ï
‰˙È˘ ‡Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ .‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈÓÒ‰ Ú‚· ÈÓÂ˜Ó‰
‡˙ Ú‚· ˜·‡ÓÏ È·Â˘ÈÈ‰ Ì‡˙Ó‰ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‚Â ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÍÈ¯„Ó‰ ˙ÂÈÁ‰
ÒÁÈÈ˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ (ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ‰ (Ì‡˙Ó‰ - ÔÏ‰Ï) ÌÈÓÒ‰
.ÍÈ¯„Ó· ÂÚ·˜˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ Â˙„Â·Ú· ÂÊ ‰„ÚÂÂÏ
È„È˜Ù˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ .ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Â˙Â‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ 2005-· ¯ˆÂ˘ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ‰ ÈÙÏ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ Ì‡˙Ó‰
˙ÂÈÁ‰‰ ÈÂÈ˘ÏÂ Ì‡˙Ó‰ È„È˜Ù˙ ˙ÈÁ·Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰
·.˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ÈÙ ÏÚ ÍÈ¯„Ó
במאי  2010הודיעה הרשות למלחמה בסמי למשרד מבקר המדינה כי מדרי חדש מצוי בשלבי
הכנה אחרוני.
מתא יישובי למאבק בנגעי הסמי והאלכוהול
ברשויות המקומיות שהצטרפו לפרויקט פועל מתא ותפקידו ליזו ולרכז את פעולות הפרויקט
ביישוב .הרשות למלחמה בסמי מממנת שליש מהוצאות הרשות המקומית הנוגעות להעסקתו
ואת עלות הוצאות פעילויותיו.
 .1בשנת  2008השתתפו בפרויקט  58רשויות מקומיות שפעל בה מתא .פרט למתא פעלו
בכמה מ היישובי ג רכזי קהילתיי לעולי .ב 17מהרשויות המקומיות פעל רכז לפעילות
קהילתית בקרב עולי מחבר העמי וב 8מהרשויות פעל רכז לעולי מאתיופיה .הרכזי ,למעט
שניי ,פעלו בד בבד למתאמי.
·˜·‡Ó‰ ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓ‰Â ‰¯·Ò‰‰ ˙„Â·ÚÂ Ì‡˙Ó ‰ÂÓ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 200-Î
·‚˙Â˘¯‰ ÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ÚÈÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ·ÂÏÈ˘· ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰
··ÌÈÂ˘‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÓ‡˙Ó ÈÂÈÓ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È
.Ì‡˙Ó ˙ÂÓÏ Â˘˜È·Â Ô˙ÓÊÈ· ‰ÈÏ‡ ÂÙ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˜¯ ‰˘Ú
ראש תחו קהילה ברשות למלחמה בסמי הסבירה למשרד מבקר המדינה" :ישנ רשויות שאנו
מזהי אות כרשויות 'נזקקות' למתא ,בשל מאפייני יחודיי לרשות )כגו :היותה ישוב עתיר
עולי; עפ"י מדד הפשיעה שמפרסמת המשטרה; עפ"י מדרג סוציו אקונומי ומדדי נוספי( א
עדיי אינ בשלות לפנייה אלינו לבקשת מתא ,לגבי רשויות אלה אנו פועלי בדרכי רבות
ומגוונות להגברת המוטיבציה שלה להכנסת מתא ...בשטח מתבצעת פעילות רבה להגדלת
מספר הרשויות שיפעילו מתא .פעילות זו נעשית ברובה באמצעות שיחות טלפוניות ע גורמי
מובילי ביישוב ,ייזו מפגשי ע גורמי שטח ביישוב וראשי רשויות לצור הנעת תהלי
שבסופו תתבצע פנייה רשמית של היישוב אלינו לבקשת מתא".
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ÌÂ˘Ó ˙È˙ÈÈÚ· ÂÊ ‰˙ÂÏ‰˙‰ ÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘,˙ÈËÂ˜‡Â ‰·Á¯ Ô·Â˘ÈÈ· ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ˙ÈÈÚ·˘ ,˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ ÔÎ˙ÈÈ
‡.Ô˙ÂÏ‰˙‰· Ï„ÁÓÓ Ì‡ ˙ÂÈÂ‚¯‡Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÚ·Ó Ì‡ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÓÊÂÈ ÔÈ
Â‰ÂÊ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· Ì‡˙Ó ˙ÂÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ ÏÈË‰ÏÂ ,Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙˜ÒÚ‰ ÔÂÓÈÓ· Ô˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ˘˜·Ï ÈÏ· ,"˙Â˜˜Ê"Î
·.Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ·Â˘ÈÈ
אימינוי מתא ברשויות נזקקות בא לידי ביטוי במספר הרשויות במגזר הלאיהודי שמונה בה
מתא .התברר כי רק ב 10מכ 80רשויות מקומיות מהמגזר הלאיהודי ,לעומת כ 50רשויות
מקומיות מכ 150במגזר היהודי ,מונו מתאמי יישוביי.
 .2מארבע העיריות שנבדקו רק עיריית אשדוד הצטרפה לפרויקט ומינתה מתא .שלוש
הרשויות האחרות לא נכללו בפרויקט ,בזמ הביקורת ,ולא מונה בה מתא .להל הפרטי:
)א (

עיריית באקהג'ת לא ביקשה להצטר ,לפרויקט ואינה כלולה בו.

)ב( עיריית קריית אונו הפסיקה את השתתפותה בפרויקט בשנת  2001ועד מועד סיו הביקורת
לא חזרה להשתת ,בו ,וממילא לא פעל מתא בתחומה .העירייה פנתה לרשות למלחמה בסמי
שלוש פעמי  בדצמבר  ,2005במאי  2006ובינואר   2009בבקשה לצרפה מחדש לפרויקט
ולמנות בה מתא .עד מועד סיו הביקורת בקשתה לא נענתה .ביולי  2009מינתה העירייה
"מנהלת יחידה למניעת אלימות ,סמי ואלכוהול" שבי תפקידיה כלולה ג עבודתו של המתא.
)ג( בשנת  2005הפסיקה עיריית נתניה את השתתפותה בפרויקט וממילא לא פעל מתא
בתחומה .במאי  ,2009בעקבות המלצת הוועדה למאבק בנגע הסמי בעירייה ,נפגשו נציגי
העירייה ע נציגי הרשות למלחמה בסמי כדי לדו ב"העסקת 'מתא עירוני' בתחו הסמי".
הרשות למלחמה בסמי הציעה לעירייה להעסיק מתא ורכזי למגזר האתיופי ולמגזר ארצות
חבר העמי והבטיחה לממ את מחצית הוצאות העסקתו של המתא ,את מלוא הוצאות העסקת
הרכזי ואת מחצית ההוצאות הכרוכות בפעילות המניעה.
נמצא כי עד לפברואר  ,2010למעלה מחצי שנה לאחר מועד הסיכו האמור ,לא מומשה הצעת
הרשות למלחמה בסמי.
‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÊÂÈ‰ Ì¯Â‚ Â¯ÒÁ Ô‰ Ì‡˙Ó ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â˘¯· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÔÈ· Ì‡˙ÓÂ
˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ Ì‡˙Ó ¯„ÚÈ‰ .‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈË·Â ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ È·ËÈÓ ÏÂÙÈË Ô˙Ó·Â ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰
.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
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התחו הביתספרי
·˙ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ· ¯ÙÒ È
מנתוני מחקר  2005עולה כאמור כי  9.9%מ התלמידי השתמשו בסמי )כ 55,000תלמידי(,
 15.8%השתמשו בחומרי נדיפי )כ 88,000תלמידי( ו 49.4%שתו משקאות אלכוהוליי
)כ 274,000תלמידי(.
 .1היחידה למניעת סמי ואלכוהול שבמסגרת שפ"י אחראית ליישו תכניות המניעה של
משרד החינו במוסדות החינו הממלכתיי והממלכתיידתיי .פעילות מניעה אינה נעשית
במוסדות החינו של המגזר החרדי .ליישו תכניות המניעה מונו שמונה מפקחי מחוזיי
האחראי לפעילות המניעה בבתי הספר .המפקחי נעזרי ב"מדריכי סמי"  עובדי מקצועיי
שהוכשרו להנחות את בתי הספר בהפעלת תכניות המניעה  המשמשי ג רפרנטי מומחי
במקרי של מעורבות תלמידי בשימוש בחומרי פסיכואקטיביי.
 .2מינואר  2004החליט משרד החינו לתקצב ממונה על תחו מניעת השימוש בסמי ,בטבק
ובאלכוהול )להל  מב"ס( בכל בתי הספר העליסודיי שבה מספר התלמידי עולה על .100
בהוראות הקבע של משרד החינו נקבע כי המב"ס ירכז את כל הגורמי המטפלי ,את כל
הפעולות ,את כל התכניות ואת כל ההנחיות בנושא וידאג ליישמ על פי מדיניות משרד החינו,
והוא יזכה ל 6%גמול כתוספת למשרתו .היועצת החינוכית בבית הספר המשמשת מב"סית תהיה
אחראית לתהלי הלוגיסטי )תכנו ,ביצוע והערכה( והדידקטי )פיתוח ,הדרכה והפעלת התכניות(.
א המב"ס הוא בעל תפקיד אחר ,הוא יהיה אחראי לתהלי הלוגיסטי והיועצת החינוכית תהיה
אחראית לתהלי הדידקטי.
מנתוני משרד החינו עולה כי בשנת הלימודי התשס"ט פעלו כ 371,460בתי ספר עליסודיי
שמספר התלמידי בכל אחד מה עלה על  ,50מתוכ כ 150מהמגזר החרדי ,וכ 1,150בתי ספר
עליסודיי שבכל אחד מה למדו  100תלמידי ומעלה.
890-· ˜¯ ÌÈÒ"·Ó ÂÏÚÙ Ë"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÂ˙Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
·˙.Ò"·Ó Ì‰· ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ¯ÙÒ È˙· 1,150-Ó ¯ÙÒ È
¯ÙÒÓ˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ Úˆ·È ÈÓ Ú·˜ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
˙.‰ÚÈÓ‰ ÌÂÁ˙· Ì˙ÂÏÈÚÙ ¯·„· Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ,ÌˆÚ·Â ,100-Ó ÔË˜ Ì‰È„ÈÓÏ
ÌÈÈ„ÂÒÈ-ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó 570-Î·˘ ·ˆÓ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙Â„ÒÂÓÓ ˘ÈÏ˘Î· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â· ˘È ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡ ÔÈ
È˙· Ì˙Â‡· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡ ˙ÚÈ·˜Ï ‚‡„È ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÍÂÈÁ‰
.Ò"·Ó ÌÈ¯ÒÁ‰ ¯ÙÒ
בהוראות הקבע של משרד החינו נקבע כי המב"ס יעביר למדרי הממונה עליו מטע שפ"י דיווח
תקופתי על הפעולות הביתספריות והערכת ומשוב על התכניות שבוצעו.
נמצא כי בכל בתי הספר העליסודיי באשדוד ובחמישה בנתניה לא הומצאו דיווחי תקופתיי
ולא חולקו שאלוני משוב לתלמידי .בכל בתי הספר העליסודיי באשדוד ובשלושה בנתניה ג
__________________
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לא התקיימה הערכה בנוגע לאופ העברת התכני השוני ,וממילא לא הופקו לקחי לשיפור
העברת התכניות העתידיות.
ÌÚ ˙Á‡ ‰ˆÚ· ,ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ‰È˙Â „Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘¯„Î ÌÈÒ"·Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
עיריית אשדוד ,בתשובתה מאפריל  ,2010הודיעה כי תפעל בשנת הלימודי הבאה על פי הנחיות
משרד החינו להפעלת המב"סי כנדרש.
 .3מהסבריה של המפקחת הארצית של משרד החינו למשרד מבקר המדינה ,בעת הביקורת,
עולה כי ברוב בתי הספר היסודיי אמורה היועצת החינוכית לעסוק בנושא המניעה ,ובאי יועצת
חינוכית ,ימלא את התפקיד מורה.
מנתוני משרד החינו עולה כי במחצית מבתי הספר היסודיי כלל לא מועסקת יועצת חינוכית
וברוב בתי הספר שפועלת בה יועצת חינוכית היא מועסקת ,לצד ההוראה ,ג בתפקיד זה רק
בחלק ממשרתה .כתוצאה מכ מי שיועד להיות בעל התפקיד המרכזי בפעילות המניעה בבתי
הספר היסודיי כלל לא קיי בכמחצית ,ובבתי הספר האחרי הוא אינו פנוי דיו להפעלה נאותה
של התכנית.
ÏÚÙÂ˙ „ˆÈÎ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· ÂÊ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙È·ÈË¯ËÏ‡ ˙È˙˘˙ ¯ÂˆÈÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,‰ÚÈÓ‰ ˙ÈÎ
הפעלת "כישורי חיי"
 .1לקראת שנת הלימודי התשס"ח הפי 2משרד החינו חוזר מנכ"ל לכל בתי הספר היסודיי
הממלכתיי והממלכתיידתיי ולחטיבות הביניי והורה להפעיל את "כישורי חיי" במערכת
החינו .בחוזר הובהר כי "התכנית כישורי חיי כוללת הצעה מובנית לשיחות ע תלמידי.
התכנית מתמקדת בפיתוח כשירות רגשית חברתית של תלמידי ובחיזוק היכולת שלה להשתמש
במשאבי פנימיי וחיצוניי בהתמודדות ע סוגיות התפתחותיות וע מצבי שוני" .בנוס,
התכנית כוללת הנחלת ידע ,הבהרת ערכי ופיתוח כישורי בנושאי כגו מניעת התנהגויות
סיכו ,מניעת שימוש לרעה בחומרי פסיכואקטיביי .משרד החינו ג הפי 2לכל מנהלי בתי
הספר היסודיי ולחטיבות הביניי אוגד ובו הצעה לתכנית ,במסגרת "כישורי חיי" ,ובה 30
מערכי שיעורי ,המותאמת לכל גיל.
בחוזר המנכ"ל נקבע כי בתי הספר היסודיי יקצו שעה שבועית אחת להפעלת "כישורי חיי".
בחטיבות הביניי תופעל התכנית במסגרת שעת החינו הקבועה במערכת יחד ע נושאי אחרי.
את המורי המפעילי את תכניות המניעה למיניה תנחה היועצת החינוכית של בית הספר.
Ï˘ ‰È¯·Ò‰Ó ."ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â¯· ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ˙ÏÈÁ˙Ï „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ È"Ù˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ÓÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ È"Ù˘ ˙Ï‰Ó
¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÔË˜ ˜ÏÁ· ˜¯ ‰ÏÚÙÂ‰ ‡È‰ ,˙ÈÎ˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘ ,Ú"˘˙‰
È˙·· .ÌÈÈÈ·‰ ˙Â·ÈËÁÓ ˘ÈÏ˘Î·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˙ÈˆÁÓÎ· - ÌÈÈ˙„ ÌÈ‡˘ ÌÈÈ¯·Ú‰
.¯ÂÓ‡Î ,‰ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ ‡È‰ ÌÈÈ·¯Ú-ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰Â ÌÈÈ˙„-ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰
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È¯Â˘ÈÎ" ‰ÚÈÓ‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÈÏÂ˘‰ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÒ ,‰ÓÂ˘ÈÈ· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘ ,"ÌÈÈÁ
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ‡ÏÏ ‰˙Â‡ ¯È˙ÂÓÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
.˙Â˘ÚÏ ÔÎ˙ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ,¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï
 .2אשר לבתי הספר התיכוניי ,נקבע בחוזר המנכ"ל כי תכניות המניעה יועברו בשעת החינו
הקבועה בד בבד לנושאי אחרי.
נמצא כי מסגרת הזמ שנקבעה בהוראות הקבע לתכניות מניעה בכיתות התיכו אינה ישימה ,מפני
ש"כישורי חיי" ,כאמור ,לא הותאמה לבתי הספר התיכוניי .משרד החינו לא קבע מסגרת זמ
אלטרנטיבית לפעילות מניעה בכיתות התיכו ,ומהסבריה של המפקחת הארצית של משרד החינו
למשרד מבקר המדינה עולה כי בהנחיות למב"ס מומל 2להפעיל תכניות מניעה בכיתות התיכו
במש  1510שעות שנתיות ,אבל בפועל משרד החינו מאשר תכנו פעילות בכיתות אלה ג
למש  6שעות שנתיות בלבד.
ÏÚ ‰„Ù˜‰Â ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙È¯ÚÊÓ ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ ˙ÚÈ·˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .¯ÚÂ È· ·¯˜· ‰ÏÈÚÈ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈ˜Ï ÈÂ˘‡¯ È‡˙ Ô‰ ‰ÓÂ˘ÈÈ
˙‡ ·ÈÈÁ˙˘ ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ ‰„ˆÏÂ ÌÈÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ˙ÈÏÏÂÎ ‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ÚÂ·˜Ï
.‰ÈÎ˙Ï ÔÓÊ È„ ˘È„˜‰Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ˙ÂÏ‰‰
הפעלת תכנית "אופ"י"
"כישורי חיי" נועדה לילדי ולבני נוער שעדיי לא התנסו בשימוש בחומרי פסיכואקטיביי.
משרד החינו והרשות למלחמה בסמי החליטו לפעול ג בקרב תלמידי המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי .לש כ גובשה תכנית "אופ"י" )אימו ופיתוח יכולות התמודדות( לטיפול
במשתמש המזדמ .בתכנית זו לא משתתפי תלמידי המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי דר
קבע שהופנו לטיפול ברשויות הרווחה.
"אופ"י" הופעלה לראשונה ב .2005התכנית מופעלת בידי היועצות החינוכיות של בתי הספר או
בידי העו"סי הפועלי במסגרת בתי ספר ע פנימיות ,והיא מועברת בקבוצות של כ 10תלמידי
במש כ 15מפגשי .היועצות החינוכיות והעו"סי חייבי להיות בעלי ידע בתחו הסמי.
עד סיו שנת הלימודי התשס"ט הוכשרו להפעלת התכנית  155עובדי שהפעילו  210קבוצות
שהשתתפו בה כ 1,700תלמידי ,דהיינו פחות מ 5%מהנוער הלומד שהשתמשו בסמי פע
אחת בשנת .2005
ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·"È"ÙÂ‡" ˙‡ ÏÈÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,„ÓÂÏ ¯ÚÂ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ
·.‰Ê ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ÏÚ ‰ÚÈ˘ ·Á¯ Û˜È‰
משרד החינו הודיע בתשובתו מינואר  2010כי הוא "נער להרחבת תהלי הכשרת מנחי תוכנית
אופ"י .השנה מוכשרי עוד  90מנחי .החל משנת תש"ע נכללת הכשרת המנחי במסגרת קורסי
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חובה ליועצי חינוכיי בעלי ותק של  4שני לפחות .הכשרה מוגברת של מנחי בתכנית תאפשר
הגדלה משמעותית של מספר התלמידי המשתתפי בתכנית".
È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ
רוב מוסדות החינו במגזר החרדי ה מוסדות חינו פרטיי מוכרי שאינ רשמיי והפיקוח
עליה בתחו החינו מוגבל .לצד ג מוסדות "פטור" שאינ בפיקוח בתחו החינו והפיקוח
המינהלי עליה מוגבל.38
מנתוני משרד החינו עולה כי בשנת הלימודי התשס"ט למדו במוסדות החינו של המגזר החרדי
כ 227,000תלמידי ,שה כ 15.6%מכלל התלמידי בישראל.
תלמידי המגזר החרדי לא השתתפו במחקרי הרשות למלחמה בסמי ,לכ אי לרשות נתוני על
שיעורי השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב תלמידי אלה.
מהסבריה של הרשות למלחמה בסמי למשרד מבקר המדינה עולה כי מוסדות החינו במגזר
החרדי סירבו כל השני לשת ,פעולה בתחו פעילות המניעה בקרב תלמידיה.
באשדוד ובנתניה ,שתיי מארבע הערי שנבדקו ,למדו בשנת הלימודי התשס"ט כ14,600
וכ 4,200תלמידי ,בהתאמה ,במוסדות החינו של המגזר החרדי ,וה היוו כ 35%וכ,13%
בהתאמה ,מכלל התלמידי בערי הללו.
נמצא כי במוסדות חינו אלה לא נעשתה כל פעילות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי.
ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Ì˙Â‡ ·Ï˘Ï È„Î È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ˙Â¯·„È‰ ÈÎ¯„ ˙¯ÈˆÈÏ
בתגובה לפניית משרד מבקר המדינה הודיע מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי כי הוא יפעל לאלתר
למציאת אפיקי לשיתו ,פעולה ע מנהלי רשתות החינו של המגזר החרדי כדי להפעיל תכניות
מניעה ג בקרב תלמידיה .הרשות למלחמה בסמי הודיעה בתשובתה כי הנושא נכלל בתכניות
העבודה שלה לשנת .2010
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó
בשנת  2001החליטו משרד החינו והמשרד לביטחו הפני להרחיב את הפעילות המשותפת
בנושאי המניעה בקרב תלמידי ולשלב את המשטרה בתכניות המניעה המופעלות במוסדות
החינו ג בתחו הסמי.
בהוראות הקבע של משרד החינו נקבע כי המשטרה ,בהיותה הרשות הממונה על אכיפת החוק,
תתרו לתכניות המניעה את ההיבטי הייחודיי הקשורי להכרת החוק ,לכיבודו ולענישה
המתחייבת מהפרתו .על פי הוראות הקבע תעביר המשטרה לתלמידי את המידע המתאי בכל
__________________

38

"התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי"˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
 ,2007עמ' .37
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אחד מנושאי המניעה .תכנית המשטרה תשתלב בתכניות המניעה הקיימות בבתי הספר ולא תופעל
כיחידה נפרדת.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,ממרס  ,2010מסרה ראש חוליית מניעה והסברה במחלקת נוער
שבחטיבת החקירות של המשטרה )להל  ראש חוליית מניעה( כי בשנת  2006בנתה המשטרה
מערכי שיעורי והכינה מצגת בעבור השוטר המרצה ,וה אושרו על ידי משרד החינו.
נמצא כי המשטרה לא הכשירה קבוצת שוטרי לפעילות המניעה וקבעה כי השוטרי הקהילתיי
ביישובי ו"עובדי נוער במשטרה" 39ירצו בפני תלמידי בתי הספר העליסודיי.
מהסבריה של ראש חוליית מניעה למשרד מבקר המדינה עולה כי "מנהלי בתיה"ס כמעט ולא
ביצעו פניות מסודרות ליישו המודל ]שילוב שוטרי ב"כישורי חיי"[ בבתי הספר" .פניות
ליחידות הנוער ולשוטרי קהילתיי להעביר הרצאות בבתי ספר לא נרשמו "באופ מרוכז ומוסדר
כפי שמסדיר ומחייב המודל ,כחלק מתוכנית 'כישורי חיי' של משרד החינו" .במשטרה לא
נמצא מידע מרוכז על מספר בתי הספר שפנו אליה בבקשה להעביר הרצאות.
משרד החינו הסביר בתשובתו כי "מרגע שמשטרת ישראל שינתה את דר פעולתה ולא הקצתה
כוח אד ייעודי לתוכנית לא נית לממש את החלק הזה בצורה מובנית".
˙ÂÈÎ˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ·Ï˘Ï ËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏÂ Â˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ‰ÚÈÓ‰
¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙· Â‡ "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ"· ‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ËÂ˘ ·ÂÏÈ˘Ï
ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯ËÂ˘‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ˙‡ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰Ó È„È· ¯È˙Â‰Ï ‡ÏÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ-ÏÚ‰
·.˙È˘È‡‰ Ì˙ÓÊÈ·Â Ì˙¯ÈÁ

פעילות מניעה בשיתו הורי
משרד החינו הציג במסגרת "כישורי חיי" את תפיסתו בדבר שילוב ההורי בפעילות זו" :הבית
הוא המקו הראשו שמקנה לצעיר כוחות בריאי להתמודד בחיי בכלל וע סכנות בפרט...
עלינו המחנכי לרתו את ההורי להיות שותפי לחינו ולמניעה ,ולהגביר את מודעות
לחשיבות מעורבות בחינו הילדי ,על ההורי ללמוד מה הגורמי הדוחפי מתבגרי לעש,
לשתות או לצרו סמי ,ולפעול לנטרול ".בתכנית הובאו הצעות להפעלת ההורי ,כמו הרצאות
מידע ,משחקי תפקידי ופעילות משותפת הוריילדי.
בדצמבר  2004הוציאו לאור שפ"י והרשות למלחמה בסמי מדרי פעילות להורי בנושא מניעת
נגע הסמי בקרב מתבגרי 40שהופ 2לכ 50מדריכי מחוזיי הפועלי בשפ"י בתחו המניעה
ולמתאמי של הרשות למלחמה בסמי .במבוא למדרי נכתב כי "מחקרי רבי הוכיחו כי
להורי תפקיד חשוב ביותר במניעת השימוש בסמי של ילדיה .אחת הדרכי להשפיע
ולהתמודד ע תופעת השימוש בסמי היא דר לימוד הנושא הכרת הבעיות והעמקת הידע על
התופעות השונות יכולה להקל על ההבנה ,ומתוכה לאתר ולבנות דרכי התמודדות ".בעניי
__________________
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"עובדי נוער במשטרה" ה שוטרי שהוכשרו והוסמכו לחקור בני נוער ועיסוק חקירת בני נוער,
בילוש ומניעת עבריינות נוער.
נעמי קרמניצר ,ÌÈ¯‚·˙ÓÂ ÌÈÓÒ ,ÌÈ¯Â‰ ,ירושלי :משרד החינו והרשות הלאומית למלחמה בסמי,
דצמבר .2004
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מדיניות משרד החינו בנושא הסמי נכתב כי "משרד החינו מייחס חשיבות רבה ביותר
למעורבות ולשיתו ,הורי בפעילות החינוכית בנושא הסמי ורואה בכ יסוד הכרחי ומשמעותי
בתהלי המניעה".
בבאקהג'ת ובנתניה ,שתיי מארבע העיריות שנבדקו ,לא יזמו פעילות מניעה בשיתו ,הורי.
עיריית אשדוד מפעילה ,במסגרת חברה עירונית" ,מרכז להורות משמעותית" שהתקיימו בו בשנת
הלימודי התשס"ט פעילויות הדרכה למאות הורי .נמצא כי הפעילויות לא נגעו לנושא השימוש
בחומרי פסיכואקטיביי .פעילות הסברה לשיתו ,הורי במניעה בהיק ,שעות מוגבל ,שלא עלה
על שעתיי בשנה ,התקיימה ב 5מ 11בתי הספר העירוניי העליסודיי שבאשדוד .פעילות
דומה התקיימה בבתי הספר בקריית אונו.
עיריית אשדוד הודיעה בתשובתה כי "בעקבות הביקורת יוש דגש על תכני הסברה הנוגעי
למאבק בנגעי הסמי והאלכוהול ג בתכנית "המרכז להורות משמעותית" .ביוני  2010הודיעה
העירייה כי בשנת הלימודי תש"ע היא קיימה פעילות הסברה להורי ,כאמור לעיל ,למעט במגזר
החרדי בכל בתי הספר העליסודיי ובכל גני הילדי ,וב 14מבתי הספר היסודיי )מתו כ.(40
‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â· ·˙Î· ˙ÂÈÁ‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
·˘˙ÂÎ¯„‰ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ì‚Â ,ÍÈ¯„Ó‰ ÂÓÎ ,Ú˜¯ È¯ÓÂÁÏ ‰Ù‰ ‡Ï ,‰ÈÎ˙ÏÂ ÌÈ¯Â‰ ÛÂ˙È
·.‡˘Â
˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯Â‰ ˙Î¯„‰Ï Ï„ÂÓ Á˙ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â‰ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ˘È˘ ‰·¯‰
·Û˙˘Ï È„Î ˙‡ÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰Ó ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ˙ÂÈ¯ÙÒ-˙È· ˙Â‡„Ò
.‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה הרשות למלחמה בסמי כי נושא הדרכת הורי נכלל
בתכנית העבודה שלה לשנת .2010
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החינו כי "החל משנת הלימודי תש"ע הוחל
בפיתוח מודולות שונות להתערבויות ע הורי ,ה במסגרת תוכנית המניעה בבתי הספר וה
במסגרת מרכזי הנחיית הורי בקהילה".
·˙ÈÚÂˆ˜Ó ÍÂÈÁ ÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ¯ÙÒ È
בתי ספר תעשייתיי בפיקוח משרד התמ"ת
האג ,להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אד במשרד התמ"ת מפקח על בתי ספר עליסודיי
תעשייתיי .בשנת הלימודי התשס"ח פעלו בפיקוחו כ 70בתי ספר תעשייתיי השייכי לכמה
רשתות חינו ,ולמדו בה כ 13,500תלמידי.
התלמידי בבתי הספר שבפיקוח משרד התמ"ת ,בגילי  ,1815הגיעו לבתי הספר האלה לאחר
שנשרו מבתי ספר שבפיקוח משרד החינו .רבי מה מגלי קשיי התנהגותיי ותפקודיי
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הנובעי ממצוקות אישיות ,משפחתיות וחברתיות ,ורבי מה מוגדרי כנוער בסיכו ומוכרי
לגורמי הקהילה ,הרווחה ,הטיפול והאכיפה.41
ממצאי מחקר  2005כוללי ג נתוני על השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב תלמידי בתי
הספר שבפיקוח משרד התמ"ת   52%דיווחו על שתיית משקאות אלכוהוליי 21.6% ,השתמשו
בסמי וכ 11%השתמשו בחומרי נדיפי.42
 .1הרשות למלחמה בסמי ושפ"י ה גופי מקצועיי ובידיה הכלי המחקריי הנדרשי
לבניית תכניות מניעה .בד בבד ,במש השני ,רכש האג ,להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת
ניסיו רב בעבודה חינוכית ע אוכלוסיית התלמידי המצויה בבתי הספר שבפיקוחו .נמצא כי
משרד התמ"ת בחר לגבש את תכניות המניעה בבתי הספר שבאחריותו באמצעות יועצות חינוכיות
של בתי הספר התעשייתיי ו"מדריכות צוותי" 43המנחות את היועצות בפעילות המניעה .תהלי
גיבוש התכניות לא נעשה בשיתו ,ע הרשות למלחמה בסמי וע שפ"י.
בתשובתו מדצמבר  2009למשרד מבקר המדינה כתב משרד התמ"ת" :במשרד התמ"ת הצטבר
ניסיו מקצועי רב של למעלה מ 40שנה ע נוער לומד ועובד .אנו רואי את עצמנו כגו ,ידע
מקצועי בעל המומחיות והניסיו הרב ביותר לגבי תלמידי עובדי ולומדי .איכות כח האד
והניסיו המצטבר אינ נופלי מאלה של משרד החינו ומשרד הרווחה ...הפעילויות שמגובשות
מדי שנה ...נבנות בהתא לעקרונות המניעה של הרשות למלחמה בסמי ...תו התאמה לצרכי
אוכלוסית התלמידי בבתי הספר".
ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÌÂÈÒÈ ˙‡ ÏˆÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÈÈ˙Ò‰ÏÂ È"Ù˘Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ È„È· ‡ˆÓ˘ ·¯‰ È¯˜ÁÓ‰ Ú„È‰Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
·.ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ˙È·ËÈÓ ‰ÈÈ·Ï Ì‰
 .2את תכניות המניעה בבתי הספר התעשייתיי מפעילי כל מיני גופי מ המגזר השלישי
העוסקי בטיפול או במניעה.
‰¯˘Î‰Ï ‡ÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì˙¯ÈÁ·Ï ‡Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
Ï˘ Ì˙¯˘Î‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ Ï·È˜ ‡Ï Û‡ ‡Â‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .Ì‰È„·ÂÚÓ ˙˘¯„‰
.Â˙„Â·Ú· Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‰˙Á‰˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÏÚÂ ‰ÚÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ˙Ú· ÂÏÚÙ ‰Ï‡‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó „Á‡ ÏÎ· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
¯˘Ù‡˘ ÈÏ· ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ï‡Î
.˙ÈÎ˙ ÏÎÏ ˘¯„‰ ÈÎÂÈÁÂ È„ÂÓÈÏ Ûˆ¯ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰È‰È
משרד התמ"ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :הועדה הבית ספרית ]גורמי חינו מתו
ביה"ס[ ...והרשת החינוכית אחראי על הפעלת התכניות של בתי הספר ...המשרד ]התמ"ת[ איננו
מהווה גור המכתיב זהות הגורמי עימ תתקשר הרשת ...ככל הידוע לנו ,ברשות למלחמה
__________________

41
42
43
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אג ,בכיר להכשרה ולפיתוח כח(אד ,המחלקה לחניכות ונוער הפיקוח על הצוותי הטיפוליי,
 ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· Ò"È˙· Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÈÈÙ‡Óעמ' .1
מחקר  ,2005ראו הערה  5לעיל ,לוח מס'  ,5עמ' .20
"מדריכות צוותי" ( מורות בעלות תואר שני בייעו' חינוכי ובעלות הכשרה של הרשות למלחמה
בסמי או שפ"י בתחו הסמי.
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בסמי ובמשרד החינו לא קיימת רשימה מסודרת של גופי מומלצי לעבודה ע נוער ,כל שכ
נוער עובד ולומד .עד שתאושר רשימה כזו אנו מנחי את רשתות החינו להפעיל שיקול דעת
מקצועי ...נשמח מאוד א הרשות למלחמה בסמי ואלכוהול תוציא רשימה של גופי מומלצי
לעבודה ע נוער".
ÌÈÈÎÂÈÁ ÌÈÎ˙ Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈÙÂ‚ ÈÈÓ ÏÎ È„È· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ ÌÈÈ·Ë˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÚÂÓÏ Â„ÚÂ
˘ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÙÂ‚ È„È· Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ ÂÁ· ‡Ï Ì‰È˙ÂËÈ˘Â Ì‰È˙ÂÏÂÎÈ
·¯˘˙Â˘¯‰ ÏÚ .‰Ê ·ˆÓ ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚÂ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó·Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â
È˙·· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ
.ÂÊ ˙ÈÎÂÈÁ ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÂÎÓÒÂÈÂ Â¯˘ÎÂÈ˘ ÌÈÙÂ‚ ˙ÚÈ·˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÙÒ‰
 .3בשנת הלימודי התשס"ח יז משרד התמ"ת מחקר הערכה לפרויקטי למניעת השימוש
בחומרי פסיכואקטיביי בבתי הספר התעשייתיי .44במחקר נבדק מה ההשלכות של
הפרויקטי האלה בבתי הספר וא מפעיליה משיגי את התוצאה הרצויה.
מ המחקר עולה כי "מיקוד התוכ העיקרי של כלל הפעילויות בפרויקט )בעלות ושלא בעלות(
ובקרב כל שכבות הגיל הוא התמודדות ע אלימות" ואילו למניעת השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי נעשות פעילויות מעטות יחסית .ממצאי המחקר מורי על חוסר ידע בנוגע
לחומרי פסיכואקטיביי בקרב תלמידי כיתות ט ועל עלייה בשיעור שתיית משקאות אלכוהוליי
ובשימוש בסמי בכיתות הגבוהות מתו הסכמה ששימוש בסמי "עוזר להתמודד ע בעיות".
המחקר א ,מראה שיעילות של פעולות המניעה בבתי הספר התעשייתיי נמוכה.
בעקבות המחקר נכתבה מחדש תכנית הליבה להתמודדות ע תופעת הסמי והיא פורסמה
בספטמבר  ,2008ובשנת הלימודי התשס"ט הוחל ביישומה .נמצא כי ג תכנית זו נכתבה בידי
עובדות משרד התמ"ת ללא מעורבות של הרשות למלחמה בסמי ושפ"י .עוד הודיע משרד
התמ"ת כי ברוב בתי הספר התעשייתיי החלו להפעיל את "כישורי חיי" ,ובשמונה מה א,
החלו להפעיל כמה תכני מתו "אופ"י" שהותאמו לאוכלוסיית התלמידי בבתי הספר הללו.
מרכזי חינו טכנולוגי בפיקוח משרד החינו
עד שנת הלימודי התשס"ז ) (20072006היו בפיקוח משרד התמ"ת  80בתי ספר תעשייתיי.
בשנת הלימודי התשס"ח הועברו  10מתוכ לפיקוח אג ,שירותי חינו ורווחה שבמשרד החינו
)להל  אג ,שח"ר( ושמ הוסב ל"מרכזי חינו טכנולוגי" )להל  מח"טי( .בשנת הלימודי
התשס"ט למדו בבתי הספר האלה כ 2,000תלמידי .התלמידי במח"טי ,כמו בבתי הספר
התעשייתיי ,סובלי ג ה מקשיי בתחומי רבי וזקוקי לעזרתה של היועצת החינוכית.
מהסבריה של המפקחת הארצית של משרד החינו ושל המפקחת הארצית של אג ,שח"ר למשרד
מבקר המדינה עולה כי פעילות המניעה במח"טי נעשית בידי היועצת החינוכית ובידי המסגרות
__________________

44

אג ,בכיר להכשרה ולפיתוח כח(אד ,המחלקה לחניכות ונוער הפיקוח על הצוותי הטיפוליי,
 ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÈÎÂ˙ Ï˘ ˙È˙ÂÎÈ‡Â ˙È˙ÂÓÎ ‰Î¯Ú‰תשס"ח )ביצוע המחקר :מירב
מנור(גור(.
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המפעילות את בתי הספר  "בהיעדר תקציבי ייעודי באג ,שח"ר להפעלת תכניות מניעה ,אי
הקצאה של משאבי נוספי של האג ,לתכניות ייחודיות לנושא זה".
ÏÚ Á˜ÈÙ ‡ÏÂ ÌÈË"ÁÓ· ÂÚˆÂ·˘ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
˙ÌÈÁÂÂÈ„ ¯"Á˘ Û‚‡ ı·È˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï ˜¯ .Ô‰ÈÚˆ·Ó È¯Â˘ÈÎ ÏÚÂ Ô‰ÈÎ
˙ÂÏÈÚÙ ÂÚˆÈ· ‡Ï ÏÏÎ ÌÈË"ÁÓ‰Ó ÌÈÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‰ÓÂ ,Ì‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈË"ÁÓ‰Ó
˙È· Ï˘ ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ·Â¯Ï ,ÌÈÂ˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÚˆÈ· ÌÈ¯Á‡‰Â ‰ÚÈÓ
.¯ÙÒ‰

✯
˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰ÈÈÈÙ‡Ó
¯ÙÒ È˙··Ó ˙È·ÈÒËÈ‡ ¯˙ÂÈ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈË"ÁÓ·Â
‡ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ˘Â·È‚Â ÌÈ¯Á
˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÂÚˆ·È˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .È"Ù˘ ÌÚÂ
¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈË"ÁÓ·Â ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈÓ‰
È˙· ˙‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙ÂÓÈÈ˜Ó˘ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ
ÈÂÈ˘ ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ,È"Ù˘ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˘·‚Ï ÂÈÏÚÂ ¯ÙÒ‰
.Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈË"ÁÓ‰ È„ÈÓÏ˙Ï
מסגרות חינו בפיקוח משרד הרווחה
השירות לשיקו נוער באג ,תקו שבמשרד הרווחה מקיי שתי מסגרות לשיקו ולטיפול יומי
בבני נוער שמוסדות החינו הפורמליי לא הצליחו לענות לצרכיה המיוחדי  מפת ומית"ר.
בשנת הלימודי התשס"ח טופלו בשתי המסגרות האלה כ 3,250בני נוער ,מה כ 2,600חניכי
ב 23מוסדות מפת ו 650חניכי ב 6מוסדות מית"ר.
 .1השירות לשיקו נוער באג ,תקו שבמשרד הרווחה המרכז את פעילות של מסגרות מפת
ומית"ר לא ריכז נתוני על סוגי הנזקקויות של חניכי מסגרות אלה .לבקשת משרד מבקר המדינה
אספה המפקחת הארצית לשירותי טיפול בשירות לשיקו נוער שבמשרד הרווחה את הנתוני
הנוגעי לבני הנוער המטופלי במסגרות הללו וחישבה אות ידנית .מנתוני אלה עולה כי
כ 30%מבני הנוער שבמסגרות מפת ומית"ר משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי.
השירות לשיקו נוער במשרד הרווחה דיווח למשרד מבקר המדינה כי צוותי מפת ומית"ר מפני
לגורמי טיפול בקהילה בני נוער שעולה לגביה חשד שה משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
או שידוע שה עושי זאת .ב 15מהמוסדות קיימת "התערבות טיפולית במער קבוצתי" .ב2
מה ,מפת תל אביב ומית"ר חיפה ,הועסק במשרה חלקית עובד "מומחה לטיפול בהתמכרויות"
שנת ג טיפול פרטני לנזקקי.

90

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

בתדרי לעובדת הסוציאלית במפת 45נקבע כי "העובד הסוציאלי ית מענה טיפולי קצר טווח
וארו טווח ,ה ברמה פרטנית וה ברמה קבוצתית ,בהתא לצורכי החני והמסגרת".
מהסבריה של המפקחת הארצית לשירותי טיפול בשירות לשיקו נוער באג ,תקו שבמשרד
הרווחה עולה כי העו"סי במפת לא הוכשרו לטפל בחניכי המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי .השתלמות אחת בלבד ,שעניינה מיומנויות בזיהוי והתערבות ראשונית לנוער
נפגע סמי ,התקיימה במסגרת הרשות למלחמה בסמי לפני כחמש שני .המפקחת ציינה כי
במפת יש תחלופה גבוהה של עו"סי ,ורוב העו"סי הפועלי כיו במסגרת זו לא זכו אפילו
להכשרה הזאת .היא הוסיפה כי במפת ובמית"ר לא נעשית כל פעילות מניעה בתחו השימוש
באלכוהול.
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈÎÈÁÏ Ô˙È ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˙ÈˆÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË Ô˙È ‡Ï ÌÏÂÎ·Â ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË ÏÎ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
.ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ˘ÂÓÈ˘‰
משרד הרווחה הסביר בתשובתו כי "בכל המסגרות ,ג באלו שבה לא נעשתה התערבות טיפולית
במער קבוצתי ,נעשתה התערבות טיפולית פרטנית ונערי הופנו לגורמי טיפול מומחי לטיפול
בהתמכרויות בקהילה".
 .2בנובמבר  2007החליט משרד הרווחה על "בניית תכנית עבודה משותפת בי המפת לבי
היחידה להתמכרויות ברשות המקומית" בתחו מניעת השימוש בסמי.
הדיוני בתכנית העבודה המשותפת נמשכו כשנה ,ורק בתחילת שנת הלימודי התשס"ט התחיל
משרד הרווחה להפעיל את תכנית המניעה האמורה כתכנית ניסיונית  "פיילוט סמי" .התכנית
כוללת שמונה מפגשי קבוצתיי של חניכי ,העוסקי במניעת שימוש בסמי ,וסדנאות להורי
החניכי ,לצד טיפול פרטני במשתמשי ביחידה להתמכרויות או בידי עו"ס סמי .ב"פיילוט
הסמי" משתתפי שלושה מפתני בלבד  מפת קריית י ,מפת אשדוד ומפת יבנה.
משרד הרווחה הודיע בתשובתו כי "בעקבות תוצאות הפילוט הותא המודל לצרכי המפתני
והורחבה הפעלתו ל 6מסגרות נוספות".
ÔÈÈÚ˘ ˙ÂÈÎ˙ ˘Â·È‚ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ˙È‡¯Á‡‰ ,ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ
."ÌÈÓÒ‰ ËÂÏÈÈÙ" ˘Â·È‚· ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚· ˜·‡Ó‰
בתשובתו קבע משרד הרווחה כי "השירות לטיפול בהתמכרויות ]במשרד הרווחה[ הינו השירות
המומחה במשרדנו לפיתוח תוכניות ומעני לטיפול בהתמכרויות .אי צור לשת ,את הרשות
למלחמה בסמי בגיבוש התכנית .הרשות מקבלת דיווח מהשירות להתמכרויות על תוכניות
שפותחו".
בחוק הרשות למלחמה בסמי נקבע כי אחד מתפקידיה של הרשות הוא לתכנ ולקד מסגרות
פעולה ושירותי למניעה ,לטיפול ולשיקו ולפעול לפיתוח תכניות פעולה לצרכי אלה .הרשות
__________________
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משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,השירות לשיקו נוער,Ô˙ÙÓ· ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ˙„·ÂÚÏ ÍÈ¯„˙ ,
פברואר .2008
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למלחמה בסמי פועלת ג בתחו המחקר וג בתחו פיתוח תכניות מניעה וטיפול .מ הראוי
היה שמשרד הרווחה ישת ,את הרשות למלחמה בסמי בגיבוש התכנית האמורה.
ÌÈ¯ÓÂÁ· ·Á¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ÍÏ‰Ó· ,‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,¯"˙ÈÓÂ Ô˙ÙÓ ÈÎÈÁ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
„¯˘Ó ÏÚ .‰Ê Í¯ÂˆÏ ÌÈ„·ÂÚ ¯È˘Î‰ÏÂ ·Á¯ Û˜È‰· ÏÂÙÈË ˙ÂÈÎ˙Â ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ,ÌÈ˘‰
ÏÂÙÈËÏÂ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· Í¯ÚÈ‰Ï ,ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÛÂ˙È˘· ,‰ÁÂÂ¯‰
·˙.‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÂÁ

התחו החו ביתספרי
"˜"¯ÚÂ ÌÂ„È
משרד החינו עוסק בפיתוח ובהפעלה של שירותי חינוכייטיפוליי לבני נוער שהתנתקו
ממערכת החינו ,לרבות בני נוער בסיכו ,ולבני נוער המאופייני בניידות גבוהה בי מסגרות
חינוכיות ובהיעדרות תכופה מבית הספר" .קידו נוער" הוא אחד מ השירותי האלה ותפקידו
לאתר את אות בני נוער ,לטפל בה ולשלב מחדש בחברת נוער בני גיל או ליצור בשביל
חלופה חינוכיתחברתית נאותה ,וכ "לפתח ולארג שירותי חינוכיי  טיפוליי  חברתיי
לנוער בסיכו ולנוער מנותק ]ממסגרות לימוד או עבודה[ בגילי  .46 "1814בשנת  2008טופלו
בשירות לקידו נוער כ 19,000בני נוער בסיכו בכ 150רשויות מקומיות .כמחצית מה נוער
מנותק ,דהיינו בני נוער שאינ לומדי ואינ עובדי ונוטי לעסוק בפעילות אנטיחברתית או
פלילית וכ נוער במאסר ובמוסדות לנוער עבריי.
רוב הנוער המנותק אינו יוצר קשר ע "קידו נוער" ואינו מטופל במסגרת זו .להערכת חוקרי,47
מספר של בני הנוער בסיכו בשנת  2002עמד על כ 50,000לפחות .כ 7.5%מבני הנוער שלמדו
בשנת  2002נשרו ממערכת החינו והתנתקו מכל מסגרת של חינו או עבודה ומספר עמד על
כ 25,000תלמידי .חוקרי סבורי כי בפועל היה מספר הנושרי ממערכת החינו גדול מזה,
משו שעל כל "נושר גלוי" קיי לפחות "נושר סמוי" אחד ,דהיינו תלמיד הנעדר בתדירות גבוהה
מבית הספר או אינו משתת ,באיזושהי מסגרת חינוכית מתאימה.
 .1במסמ האסטרטגיה לשיתו ,פעולה שגיבשו משרד החינו והרשות למלחמה בסמי
בפברואר ) 2008להל  מסמ האסטרטגיה( נקבע "המתווה שמשרד החינו אמור לתת לבני נוער
מנותקי ונוער בסיכו" .לכלל הנוער המטופל ב"קידו נוער" נקבע כי "עקב השימוש הנרחב
באלכוהול מוצעות פעולות הסברה וייעו 2בנושא הסכנות שבשתייה מופרזת של אלכוהול ,וכ
פעולות הסברה בנושא השימוש בסמי ".לנוער בסיכו שאינו משתמש בסמי הוצעו במסמ
האסטרטגיה תכניות מניעה ומיזמי ,כמו "אלטרנתיב" ו"מכורי לחיי".

__________________
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משרד החינו מינהל חברה ונוער¯ÚÂ ÌÂ„È˜Ï ‰„ÈÁÈ‰ Í¯ÚÓ· ˙ÂÈÎÂ˙Â ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÏÚÙ‰ ÈÏ‰Â ,
·‡¯ ,ıעמ' .1
חיי להב" ,תופעת הנשירה ממערכת החינו  הוויכוח על המספרי ומי משל את המחיר",
 ,˙Â·˘ÁÓמאי  ,2004עמ' .76

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

Ô˙Â‡ ÚÈÓË‰ ‡ÏÂ ˙Â¯‰ˆ‰ ¯„‚· ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
·„¯˘ÓÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· "¯ÚÂ ÌÂ„È˜" Ï‰Ó Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰Ó ."¯ÚÂ ÌÂ„È˜" Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ
‰¯ËÓ ˙„˜ÂÓÓ ˙ÂÏÈÚÙ ˙È˘Ú ‡Ï ¯ÚÂ ÌÂ„È˜Ï ˙Â„ÈÁÈ‰ ·Â¯· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÒÂÚ ‡Ï ÏÏÎ ¯ÚÂ ÌÂ„È˜Ï ˙Â¯È˘‰Â ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈˆ¯Â
.ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ıÂÚÈÈ·Â ‰¯·Ò‰
משרד החינו הסביר בתשובתו" :תוכניות המניעה שמוצעות במסמ האסטרטגיה מותנות
בהשתתפות המשרד או הרשות למלחמה בסמי בתקצוב הפעולות .בשני האחרונות לא הוקצו
בכלל משאבי לנושא ,לא על ידי המשרד ולא על ידי הרשות למלחמה בסמי .הביצוע החלקי של
תוכניות המניעה נעשו ביוזמת היחידות לקידו נוער ברשויות המקומיות ומומנו על יד .בנושא
אלכוהול אי תוכנית מניעה ייעודית לנוער מנותק .בימי אלו אנו פועלי בשיתו ,הרשות
למלחמה בסמי ואלכוהול להפקת ערכת הפעלה להתמודדות ע אלכוהול באמצעות סרטי.
האג ,לקידו נוער מתכנ השנה להכשיר את עובדיו ולעשות שימוש בערכה במסגרות קידו נוער
שברשויות המקומיות".
בארבע העיריות שנבדקו פעלו מחלקות לקידו נוער ,ובשנת הלימודי התשס"ט טופלו בה
כ 660בני נוער .נמצא כי רק כ 100מה השתתפו בפעילות מניעה מובנית ,רוב בנתניה
ובאשדוד.
 .2במסמ האסטרטגיה הוצע להפעיל תכנית "מניעה שניונית" לטיפול ב"נוער משתמש
מזדמ" שנדרשה לה "הכשרת עובדי להתערבות באמצעות תוכנית חינוכית טיפולית ".ל"נוער
משתמש קבוע בסמי" הוצעה במסמ האסטרטגיה הכשרת עובדי לצור "איתור ,זיהוי ,אבחו,
השמה וליווי מקצועי חו 2ביתספרי".
בשנת  2009הועסקו ב"קידו נוער" כ 770עובדי .מתשובתו של משרד החינו עולה כי רק 90
עובדי הוכשרו בעשר השני האחרונות לליווי מקצועי של בני נוער משתמשי ולטיפול שניוני
בה.48
ÌÂ„È˜" Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ‡Ï ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· Â˙ÂÏÈÚÙ-È‡Â ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· "¯ÚÂ
˘- ˜˙ÂÓ ¯ÚÂ ·¯˜· Â‡ˆÓ˘ ,ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ‰Â·‚‰ ˘ÂÓÈ˘‰ È¯ÂÚÈ
‡·Á¯ Û˜È‰· ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Í¯ÚÈ‰Ï "¯ÚÂ ÌÂ„È˜" ÏÚ .ÂÏ˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ
·˜¯· ÚÂ·˜ ˘Ó˙˘ÓÂ ÔÓ„ÊÓ ˘Ó˙˘Ó ¯ÚÂ· ÏÂÙÈËÏ ÂÈ„·ÂÚ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ¯ÓÂÏÎ ,ÂÈÏÙÂËÓ
.ÂÊ ˙˜˜Ê ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰˙Â‡ ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ˘·‚ÏÂ

__________________
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 80עובדי השתתפו בהכשרה לאיתור ,לזיהוי ,לאבחו $ולליווי מקצועי של בני נוער משתמשי ו10
השתתפו בהכשרה להפעלת תכנית גמילה )" 12הצעדי"(.
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ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ÍÂÈÁ
תנועות נוער
תנועות הנוער ה כלי חינוכי ראשו במעלה לילדי ולבני נוער .מנתוני משרד החינו עולה כי
בשנת  2009השתתפו בפעילויות של תנועות הנוער בישראל כ 250,000חניכי .לפיקוח על
פעילות של תנועות הנוער אחראי מינהל חברה ונוער שבמשרד החינו.
אחת מהמלצות הצוות הבימשרדי ,בראשותו של מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי ,הייתה
להכשיר מדריכי בתנועות הנוער לתחו מניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי .הרשות
למלחמה בסמי א ,הכינה תכנית הדרכה בנושא.49
‰ÈÈÚ˘ ¯ÚÂ ˙ÂÚÂ˙· ÌÈÎÈ¯„Ó ˙¯˘Î‰Ï ˙ÈÎ˙ ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
„¯˘Ó· ¯ÚÂÂ ‰¯·Á Ï‰ÈÓ Ï‰Ó Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰Ó .ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ
˙Â˜ÒÂÚ ‡Ï ÏÏÎ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ,ÍÂÈÁ‰
·.‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ
מתנ"סי ומועדוני
בשנת  2009הפעילה החברה למתנ"סי מרכזי קהילתיי בישראל בע"מ )להל  החברה
למתנ"סי(  172מתנ"סי ב 137יישובי.
·‰È‡" ‡È‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÈÒ"˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰ÚÈ„Â‰ 2009 Ò¯ÓÓ ‰·˙ÎÓ
."ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ· ‰ÚÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÏÚÂÙ
משרד החינו הקי ועדה ,בהשתתפות נציגי ממחלקות המשרד ,שתדו ב"קידו והעצמה של
הנוער בראייה מערכתית כוללת לגילאי חטיבות הביניי והחטיבות העליונות" .בינואר 2009
הגישה הוועדה לוועדת תכנו במשרד החינו "מתוה לתכנו אסטרטגי" בנושא ,ובו נקבע כי יש
ליצור "רצ ,חינוכי בי החינו הפורמלי לחינו הבלתי פורמלי".
‡ÏÂ ‰ÊÎ ÈÎÂÈÁ Ûˆ¯ ÔÈ‡ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ˙· ÈÎ ‡ˆÓ
.ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï·‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰ÚÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ˙È˘Ú
ÌÈÒ"˙ÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ,ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÒ"˙Ó·Â ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ·ÂÏÈ˘Ï „ÁÈ ÏÂÚÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ
˘˘¯„‰ ÈÎÂÈÁ‰ Ûˆ¯‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓ ‰ÈÈÚ
.ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï·‰ ÍÂÈÁÏ ÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÍÂÈÁ‰ ÔÈ· ÂÊÎ ˙ÂÏÈÚÙÏ
עיריית אשדוד הפעילה ,באמצעות חברה עירונית 11 ,מועדוני שכונו מתנ"סי .בשנת 2009
השתתפו כ 3,740בני נוער בכל מיני פעילויות במועדוני אלה .נמצא כי רק  150מה השתתפו
בפעילות מניעה שהתקיימה בה.
__________________
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נעמה גור ,¯ÚÂ ÈÂ‚¯‡Â ˙ÂÚÂ˙Ï ‰Î¯„‰ ˙ÈÎ˙ - ÌÈÓÒ· ÌÈÓÁÏ ,$הרשות למלחמה בסמי,
ספטמבר .1998

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

מניעה בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה ויוצאי ארצות חבר העמי
בשני העשורי האחרוני הגיעו לאר 2עולי מאתיופיה ומארצות חבר העמי ,שתי אוכלוסיות
המתמודדות ע אתגר קשה  השתלבות בחברה הישראלית שתרבותה ודפוסיה החברתיי אחרי
משלה .משבר העלייה ,קשיי קליטה והתערות בחברה הישראלית ,משבר במשפחה ונורמות
שתייה מקובלות בקרב חלק מהעולי הביאו צעירי רבי מה לידי שימוש בסמי ,ובייחוד לידי
שתייה של משקאות אלכוהוליי.
מאמצע שנות התשעי של המאה העשרי התפתחה ברשות למלחמה בסמי ,במשרד הרווחה
ובמשרד החינו גישה מקצועית הערה ל"רגישות התרבותית" ומוכנה לקבל ולהפני את הערכי,
האמונות ,התקוות והשאיפות של הקבוצה התרבותית שחבריה נזקקי לסיוע של השירותי
הסוציאליי .לכ ,גור הרווחה המטפל צרי להכיר את התרבות ,את הערכי ואת הנורמות של
הקבוצה התרבותית כדי לתת לה את הטיפול המיטבי .מראשית שנות האלפיי החל משרד הרווחה
במחקרי הערכה של תכניות רגישות תרבות לטיפול בעולי מאתיופיה.50
תכנית מניעה קהילתית רגישת תרבות לבני נוער יוצאי אתיופיה
במהל השני  20052004גובשה "תכנית התערבות רגישת תרבות למניעת השימוש לרעה
באלכוהול ובסמי לבני נוער יוצאי אתיופיה ולהוריה".51
 .1בשנת  2008הופעלה תכנית המניעה בקרב  450בני נוער יוצאי אתיופיה ב 26קבוצות טיפול
ב 20יישובי .לכל קבוצה שני מנחי  האחד מתחו הטיפול בהתמכרויות ,והאחר יוצא
אתיופיה דובר אמהרית העובד ע בני נוער ביישוב.
ההוצאות של הפעלת תכנית המניעה באותה שנה הסתכמו ב 1.77מיליו ש"ח  "הפרויקט
הלאומי" 52מימ  1.62מיליו ש"ח והשירות להתמכרויות במשרד הרווחה מימ  0.15מיליו ש"ח.
בשנת  2009קטנו ההכנסות למימו התכנית  משרד הרווחה הקציב לתכנית  0.55מיליו ש"ח
ו"הפרויקט הלאומי" הקטי את הקצבתו ל 0.54מיליו ש"ח .לפיכ ,צומצ היק ,תכנית המניעה
בשנת  ,2009והיא הופעלה ב 15יישובי בלבד.
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ È· Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ÁÎÂÏ
ÌÂ˘Ó ‰ÚÈÓ‰ ˙ÈÎ˙ ˙·Á¯‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
˘˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÂÈÎ Ô˙È‰ ‰ÚÓ‰ ÔÈ·Â ‰Ï ˙˜˜Ê‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Û˜È‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰
.ÔÈËÂÏÁÏ ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù ¯ÒÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÓ‰
__________________

50
51

52

ראו פרק "טיפול באוכלוסיות נזקקי מקרב יוצאי אתיופיה" ,·58 ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'
.14801447
משרד הרווחה ,הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה ,הרשות הלאומית למלחמה בסמי ואלכוהול,
משרד הקליטה ,משרד החינו" ,עמותת "אפשר" ,ליאורה שחר )עורכת( ˙˙˘È‚¯ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ
˙¯·) Ì‰È¯Â‰ÏÂ ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÓÒ·Â ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙Âספטמבר
.(2006
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל בע"מ  חברה ללא כוונת רווח שנוסדה בידי הסוכנות
היהודית וכמה ארגוני וולונטריי  ,המיועדת לקליטת עולי אתיופיה בישראל.
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הרשות למלחמה בסמי הודיעה בתשובתה" :אנו שוקדי על המש פיתוח התוכניות למניעה
ולהגדלת פעילות ההסברה בקרב העדה".
 .2ביוני  2007התכנס צוות של נציגי הרשות למלחמה בסמי ,משרדי הרווחה ,החינו
והקליטה והפרויקט הלאומי לדו בנושא "בניית אסטרטגיה בינמשרדית לסיוע לעולי יוצאי
אתיופיה נפגעי סמי ואלכוהול" .באוגוסט  2008הוצגה תכנית עבודה שהכי הצוות בעלות של
מיליו ש"ח ,שהוקצה מתקציב הרשות למלחמה בסמי ,ותקציב עתידי בס מיליו ש"ח שיוקצה
מתקציב משרד הקליטה.
התכנית המוצעת 53התמקדה בפעילות מניעה בתחו הקהילתי ובהסברה )קמפיי ברדיו
ובטלוויזיה ועלוני מידע באמהרית( .עוד הוצעו פעילויות בהיק ,מצומצ בתחו המחקר והטיפול
בנפגעי סמי יוצאי אתיופיה .להנחיית התכנית אישרה הרשות למלחמה בסמי משרה של מנחה
כוללני.
‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ·Â¯ ,˙ÈÎ˙‰ ˙‚ˆ‰ ¯Á‡Ï ‰˘Î (2009 ÈÏÂÈ) ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
˘.ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙‡Ê‰ ˙ÈÎ˙· ‰ÚˆÂ‰

תכנית מניעה קהילתית רגישת תרבות לבני נוער יוצאי ארצות חבר העמי
הרשות למלחמה בסמי ,משרד הקליטה ומשרד הרווחה החליטו להפעיל תכנית התערבות רגישת
תרבות בקרב בני נוער יוצאי ארצות חבר העמי שמרכיביה שווי לתכנית שהופעלה בקרב יוצאי
אתיופיה .התכנית "מתבגרי בעלייה" 54הופעלה לראשונה בשנת  2008בשבעה יישובי .את
התכנית הפעילה עמותת "אפשר" לפיתוח שירותי רווחה וחינו ,והשתתפו בה באותה שנה כ120
בני נוער והוריה .בשנת  2009גדל מספר היישובי שנכללו בתכנית לתשעה ומספר בני הנוער
שהשתתפו בה קט ל.110
ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏÂ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ,ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘˙Âˆ¯‡ È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ·Á¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ Ï
Û˜È‰· ‰˙Â‡ ÂÏÈÚÙÈÂ Â·ÈÁ¯È ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ÂÓÊÈ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙˘ÂÏ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈÓÚ‰ ¯·Á
.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÎ¯Âˆ ÈÙÏ ˘¯„‰

__________________
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הרשות הלאומית למלחמה בסמי ÌÈÏÂÚÏ ÚÂÈÒÏ ˙È„¯˘ÓÈ· ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÈÈ·Ï ‰„Â·Ú ˙ÈÎÂ˙ ,
 ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈאוגוסט .2008
הרשות למלחמה בסמי  ,המשרד לקליטת עלייה ,שירות הרווחה ,משרד הרווחה והשירותי
החברתיי  ,השירות לטיפול בהתמכרויות ,עמותת "אפשר" לפיתוח שירותי רווחה וחינו"ÌÈ¯‚·˙Ó" ,
·¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÓÒ·Â ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈÓÏ ˙Â·¯˙ ˙˘È‚¯ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎÂ˙ "‰ÈÈÏÚ
 ,ÌÎÒÓ ÁÂ„ Ì‰È¯Â‰Â ˙ÂÈ„Ó‰ ¯·Á È‡ˆÂÈאוגוסט .2008
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תכנית מניעה רגישת תרבות לתלמידי עולי
במסגרת הגישה רגישת התרבות פיתח משרד החינו תכנית ייעו 2לתלמידי עולי מתו תפיסה
חברתית "הרואה בריבוי התרבויות נכסי לאומיי ובשילוב בי תרבויות עמדה מסתגלת
55
ומתמודדת מתו חתירה לשוויו הזדמנויות".
בנובמבר  2006התקיימה ישיבה של ועדת העלייה והתפוצות בכנסת שיוחדה לדיו ב"התמכרויות
לאלכוהול וסמי של צעירי עולי" .בעקבות הדיו בוועדה התכנס בדצמבר  ,2006צוות של
נציגי משרד החינו ומשרד הקליטה כדי לגבש "תוכנית משותפת לפיתוח אסטרטגיה למניעת
אלכוהול וסמי בקרב עולי במערכת החינו" .בינואר  2007הצוות שוב התכנס לקביעת תכנית
פעולה.
בסיכו המפגש השלישי של הצוות ,במרס  ,2007הוחלט לתכנ "ערכה המיועדת לצוותי בית
ספריי המעבירי תכניות מניעה בבתי ספר על יסודיי" .בעניי תוכ הערכה נקבע ,בי היתר ,כי
"רצוי שהערכה תכלול את הרציונל של הצור בהתאמת תוכניות מניעה למורי שמפעילי
תוכניות מניעה בכיתות בה ישנ תלמידי עולי ...רצוי שהערכה תכלול תמרורי ,כללי,
הצעות ,ועקרונות של עבודה חינוכית ע אוכלוסיית עולי בהקשר לתוכניות מניעה .רצוי
שהערכה תכלול  CDע מודל עבודה ,רעיונות להפעלות ויישומי .רצוי שהערכה תכלול הפעלות
מותאמות שהופעלו בהצלחה בפועל בכיתות בה ישנ תלמידי עולי".
עוד נקבע כי "קיי צור בשלושה סוגי הכשרות :לצוות מורי בית ספריי ,למנחי קבוצות הורי
עולי ולעובדי נוער בקהילה" ו"ישנה עדיפות שמנחי קבוצות ההורי יהיו מנחי מקצועיי
מקרב אר 2המוצא של ההורי העולי".
מהסבריה של המדריכה הארצית לנושא הייעו 2לתלמידי עולי במשרד החינו עולה כי בשנת
הלימודי התשס"ח קבע משרד החינו משרה ייחודית ליישו התפיסה האמורה  "מנחה" 
וממלאי משרה זו יפעלו בכל היישובי שקיימת בה אוכלוסייה גדולה של עולי מאתיופיה
ומארצות חבר העמי .משרד החינו איתר  26יישובי כאלה ובשנת הלימודי התשס"ח מונו 28
"מנחות" .בשנת הלימודי התשס"ט פעלו " 24מנחות" בכל היישובי הללו ,וניתנה הדרכה
לצוותי המורי ב 59בתי ספר יסודיי וב 88חטיבות ביניי ,על פי התפיסה החברתית האמורה.
ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚÏ ‰¯ÒÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰ .1
·„ˆ„ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘ ,56‰Î¯Ú‰ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÈÈÒ 2009 ¯·Ó
2010 È‡Ó „ÚÂ ‰Ê „ÚÂÓÓ ."˙ÂÁÓ"Ï ‰ˆÙÂ‰ ‰Î¯Ú‰ 2010 ¯‡Â¯·Ù ˙ÏÈÁ˙· .‰ˆÏÓ‰‰
˙Â„ÒÂÓ· ‰ÏÈÚÙ‰Ï ÂÎ¯„Â˙˘ ÌÈ¯Á‡ ÍÂÈÁ È„·ÂÚÏÂ ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙ÂˆÚÂÈÏ ‰Î¯Ú‰ ‰ˆÙÂ‰
˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ ¯·„· ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„È· ‰È‰ ‡Ï „ÚÂÓ‰ Â˙Â‡· .ÍÂÈÁ‰
.‰Î¯Ú‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÏÁ‰˘ ÍÂÈÁ‰
‡ÏÂ ÌÈ¯Â‰ ˙ÂˆÂ·˜Ï ‡Ï "ÌÈÁÓ" Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .2
.‰ÏÈ‰˜· ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ
__________________
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56

רונית כ(  מדריכה ארצית לנושא הייעו( לעולי ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ıÂÚÈÈ· ˙ÂÚˆ˜Ó˙‰Â ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÈÎÂ˙ ,
.ÔÂÎÈÒ· ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙ÏÂ ÏÏÎ· ÌÈÏÂÚ
נגה נחשו)˙˘È‚¯ ‰˘È‚ ,ÌÈÓÒ·Â ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÚ ‰„Â·ÚÏ ÍÈ¯„Ó ,
˙¯· ,2009 ,˙Âמשרד החינו" ,הרשות הלאומית למלחמה בסמי .
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ÌÂ˘ÈÈ· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÂÙÈË˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯˘Î‰ ÂÈÈ‰„ ,‰¯È·Ò ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓÓ ‚¯ÂÁ ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚÈÓ ˙ÈÎ˙ ¯·„· ˙ÂˆÏÓ‰‰
‰ÎÂ‰ ‡˘Â· ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Î ˜¯Â ,‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙˘¯„‰ ‰Î¯Ú‰ ‰ˆÙÂ‰Â
·˜¯· ˙.ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ

תכניות להתמודדות ע אלימות ,סמי ואלכוהול בקרב בני נוער
תכנית תמ"ר אס"א
המשרד לביטחו הפני רואה בפשיעת נוער "איו פשיעה מרכזי על מדינת ישראל שכ היא
פוגעת במרק החברתי ובחוסנה של החברה הישראלית בעתיד ...אלימות ,סמי ואלכוהול
אובחנו במרכזי הכובד לפשיעה והידרדרות בני הנוער" ,ומצא "העדר אינטראקציה בי גורמי
העוסקי בנוער בישוב .אי החלפת אינפורמציה ורשמי אי לקחי " .המשרד סבר כי מיסוד
שיתו פעולה בי גורמי הנוער הפועלי ביישוב תחת קורת גג אחת הוא תנאי הכרחי להתמודדות
ע אלימות ,סמי ואלכוהול.57
 .1משנת הלימודי התשס"ב )ספטמבר  " 2001אוגוסט  (2002הופעלה תכנית מערכתית
רשותית להתמודדות ע אלימות ,סמי ואלכוהול )להל " תמ"ר אס"א( .מטרות התכנית היו
צמצו האלימות בקרב ילדי בבית הספר ובקהילה ,חיזוק עמדות השוללות שימוש בחומרי
פסיכואקטיביי וצמצו השימוש בה בקרב בני נוער וחיזוק גורמי החוס ומעגלי התמיכה של
ילדי ובני נוער במשפחה ,בבית הספר ובקהילה.58
את התכנית הפעילה ועדה בי"משרדית " ועדת תמ"ר אס"א ארצית " וישבו בה נציגי ממשרד
החינו ,$ממדור נוער במשטרה ,מהרשות למלחמה בסמי  ,מהמשרד לביטחו הפני  ,ממשרד
הקליטה ,משירות המבח לנוער במשרד הרווחה וממרכז השלטו המקומי .תפקיד הוועדה לגבש
עקרונות פעולה מנחי להטמעת התכנית ברשות המקומית ,ללוות את תהלי $ההטמעה ולאשר
לרשות תכניות.
רשות מקומית שהצטרפה לתמ"ר אס"א נדרשה למנות ועדת היגוי לתכנית ,לקבוע יעדי
אופרטיביי  ,למפות תכניות קיימות ביישוב ,לתכנ תכנית רשותית בראייה תלת"שנתית ולגייס
משאבי לביצועה .המימו לזה הוקצה בחלקו מתקציב משרד החינו .$ממסמכי משרד החינו$
עולה כי עד לשנת הלימודי התשס"ז הקציב משרד החינו $לתכנית כ" 6מיליו ש"ח ולפרויקט
הצטרפו  62יישובי  .כל רשות מקומית הייתה אמורה לגבש תכנית מניעה לילדי ולבני נוער
ברמות סיכו שונות מתו $ראייה קהילתית"רשותית המשיקה לה מ"בוקר ועד ערב".
__________________
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אתר המשרד לביטחו) הפני באינטרנט  "פרוייקט אס"א".
משרד החינו" מינהל חברה ונוערÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰˙‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈ˙Â˘¯ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ‡"Ò‡-¯"Ó˙ ,
·˜¯·  ,¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈתשס"ז .ממצאי הנוגעי להפעלת התכנית ולהערכתה נכללו בפרק "מאבק
בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינו"" ,·58 ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙˘ ÁÂ„ ,כר"
ראשו) ,עמ' .735
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 .2תכנית המניעה של הרשות המקומית הייתה אמורה להתבסס על קביעות של מיקו
התנהגויות סיכו והיקפ ודפוסי בילוי ופנאי של תלמידי בתי הספר ביישוב באמצעות שאלו
שנבנה בידי שפ"י .השאלו הופ& ,בכל אחת מהשני  ,2007"2005ליישובי שהשתתפו בתקופה
זו בתכנית תמ"ר אס"א .ממצאי השאלו כללו מידע מפורט על שימוש בחומרי פסיכואקטיביי
של בני נוער בבתי הספר היסודיי  ,בחטיבות הביניי ובבתי הספר התיכוניי  .נתוני השאלוני
הובאו לידיעת ראש הרשות המקומית ולטיפולו.
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÚÂÂ ‰¯·Á Ï‰ÈÓ· ·Â˘Ó‰Â ‰Î¯Ú‰‰ ¯˜ÁÓ ˙ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰È¯·Ò‰Ó
˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï È„Î 59ÈÓÂ˜Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· ˜¯ ÂÏˆÂ ÂÏÏ‰ ÌÈÂ˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ
‡Ï ÌÈÂ˙‰ .Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÒÈ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ,˙„„Â· ˙ÈÓÂ˜Ó
¯.Â‰˘ÏÎ È„¯˘Ó-ÔÈ· Â‡ È„¯˘Ó ÌÂ¯ÂÙ· ÔÂÈ„Ï ÂÏÚÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÊÎÂ
ÌÈÂÏ‡˘‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ÊÎÈ¯ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÚÈ·˜· ÂÏ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ‰ ·Â˘Á ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ „¯˘Ó‰ ÔÓ ÚÓ ,ÔÂÈ„Ï Ì˙Â‡ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ
.ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÈ„Ó
 .3בשנת הלימודי התשס"ח הופסקה הפעלת התכנית בלי שנבחנה תרומתה למיגור האלימות
ולצמצו השימוש בחומרי פסיכואקטיביי  .המפקחת על מניעת התנהגויות בסיכו במינהל
חברה ונוער הסבירה למשרד מבקר המדינה ,במכתבה ממאי  ,2009כי התכנית הופסקה משו
ש"עקב חילופי שרי ומנכ"לי  ,לא נער $דיו ברמת מקבלי החלטות במשרד ,לגבי הפקת לקחי
ומסקנות מהפעלת התכנית".
¯Á‡Ï ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÁÊ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
˘·˙Â˘ ÍÏ‰Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙Â‡ˆÂ˙ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ÚˆÈ·˘ ÈÏ· ,‰ÏÚÙ‰ ˙Â˘ Ú
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰· È˘ÓÓ ÔÂÈ„ ‡ÏÏ ‰Ï·˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ,ÏÚÂÙ· .Â˙ÏÚÙ‰
˘·.ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ó ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÔÁ·È‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ Â˙¯‚ÒÓ

תכנית נאס"א
בשנת הלימודי התשס"ח ,משהופסקה הפעלת תמ"ר אס"א ,החל מינהל חברה ונוער להפעיל
תכנית "הוליסטית רשותית למניעת נשירה סמויה וגלויה בחטיבות הביניי " .מטרתה של התכנית
היא לטפל בתלמידי בסכנת התנתקות מבית הספר ומהקהילה ולאפשר לה לחוות הצלחה
שתגביר את תחושת שייכות למסגרות הפעילות .משרד החינו $צופה כי יישו פעילות מעי זו
תביא לידי שינוי בדפוסי התנהגות בקרב בני הנוער שהתנהגות מאופיינת בנשירה ממסגרות
חינוכיות ,בגילויי אלימות ,בצריכת סמי ובשתיית אלכוהול )להל " נאס"א(.
הפעלת התכנית ברמה היישובית מחייבת הקמתה של ועדה שתפקידה למנוע נשירה ממסגרות
חינוכיות ,לגבש תכנית עירונית ולעקוב אחר יישומה ולהעסיק רכז נאס"א שילווה את התלמיד
ויתמו $בו בבית הספר ומחוצה לו.
__________________
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על מידת ניצול הנתוני במישור המקומי ראו פרק "היק ,השימוש בחומרי פסיכואקטיביי " ,פרק
משנה  "נתוני במישור המקומי".
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בשנות הלימודי התשס"ח והתשס"ט נכללו בתכנית נאס"א רק  11ו" 18רשויות מקומיות,
בהתאמה ,ממחוז מרכז בלבד ,ומשרד החינו $הקצה לצור $זה  775,000ש"ח ו" 785,000ש"ח,
בהתאמה.
ÊÂÁÓ· ‡"Ò‡ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ËÈÏÁ‰Ï ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚÂ ·Âˆ˜ ÔÓÊÏ ˙ÈÈÂÒÈ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ‡Ï‡ ,„·Ï· „Á
.Èˆ¯‡-ÏÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓÏ ‰·ÈÁ¯‰Ï Ô˙È „ˆÈÎ

הטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול במוסדות אמבולטוריי
רישוי מוסדות אמבולטוריי
המענה הטיפולי למשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ולמכורי המבקשי להיגמל ולבני
משפחותיה נית על"ידי המחלקות לשירותי חברתיי שברשויות המקומיות ,שמשרד הרווחה
משתת במימונ .מענה כזה נותנות ג עמותות ציבוריות ששירותיה ממומני בידי הרשות
למלחמה בסמי ומשרד הרווחה שג מפקח על עבודת .משרד הבריאות נות למכורי שירותי
אשפוז וטיפול תרופתי ממוש $במתדו או סובוטקס.
בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשי בסמי  ,התשנ"ג" 1993נקבעו ג הדרישות לניהול
מוסד לטיפול סוציאלי במשתמשי  .עוד נקבעה בחוק החובה לקבל רישיו לניהולו .בקשה
לרישיו למוסד לטיפול סוציאלי תוגש לוועדה שהרכבה קבוע בחוק .לאחר שהוועדה תקבע
שהבקשה היא לרישיו למוסד לטיפול סוציאלי ,היא תעביר אותה לאישורו של שר העבודה
והרווחה ויחולו על מבקש הבקשה הוראות חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה" .1965בתקנות
הפיקוח על מעונות הוגדר מוסד לטיפול סוציאלי ,שנית בו טיפול סוציאלי והמטופלי אינ
מתגוררי בו ,כ"מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי" )להל " מוסד אמבולטורי( .המחלקה
לשירותי חברתיי ברשות מקומית המפעילה יחידה לטיפול במשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי היא מוסד כזה.
בתחילת  2009פעלו  181מוסדות אמבולטוריי לטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול ,רוב של
הרשויות המקומיות "  85יוחדו לטיפול במבוגרי  45 ,לטיפול בבני נוער ו" 32לטיפול בנפגעי
אלכוהול .חו& מה פעלו עוד  15מרכזי יו למבוגרי ו" 4מרכזי יו לבני נוער.
ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈ¯ÂËÏÂ·Ó‡ ˙Â„ÒÂÓ 56 ÈÎ ‰ÏÂÚ ,2009 ÏÈ¯Ù‡Ó ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÂ˙Ó
7-Ï :˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ Ì‰Ó ˜ÏÁ .ÔÂÈ˘È¯ ÈÏ· ÂÏÚÙ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ
ÌÈ˘ Ú·¯‡ „Ú ÌÈÈ˙˘ Í˘Ó· ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ 17 ,ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰ Ê‡Ó ÔÂÈ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï
.ÌÈ˘ 9-5 Í˘Ó· ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ 8-Â
בשנת  ,2009בעת שמשרד מבקר המדינה בדק את נושא המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול ,פעל
משרד הרווחה לאכיפת הרישוי ,ונמצא כי באוקטובר  2009פעלו  34מוסדות אמבולטוריי ללא
רישיו.
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בידי משרד הרווחה האמצעי לאכו על הרשויות המקומיות המפעילות מוסדות אמבולטוריי
 בחוק הפיקוח על.ללא רישיו לתק ליקויי ולמלא אחר כל התנאי הנדרשי לקבלת רישיו
 מאחר.מעונות ניתנה בידי שר הרווחה הסמכות לסגור מוסד אמבולטורי הפועל ללא רישיו
שמשרד הרווחה מממ חלק גדול מההוצאות להפעלת מוסדות אבולטוריי יש ביכולתו להפסיק
.מימו זה
˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ˘ ÌÈÈ¯ÂËÏÂ·Ó‡ ˙Â„ÒÂÓ ¯‚Ò ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ‰Ï‡Ï ¯˘Ù‡ ÍÎ·Â ,Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÓÓÏÓ
.Â„ˆÓ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÚÈÓ ÏÎ
 אול,משרד הרווחה הודיע בתשובתו כי "הסמכות לסגירת מוסדות היא בידי משרד הרווחה
.  בבירורי רבי$ וכרו$ וממוש$ החוקי והמשפטי עד לסגירה או הפסקת מימו הוא ארו$ההלי
".$אנו פועלי לבדוק ברמת הנהלת המשרד הא יש דרכי שיפשטו את ההלי
ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈ¯ÂËÏÂ·Ó‡ ˙Â„ÒÂÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÎ ÂÏÚÙ Û‡ Ì‰Ó ‰ÓÎÂ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È·Â ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ
˙Ú·ÂÂ ˙ËÏÁÂÓ ‡È‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰·ÂÁ‰ .˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·
˜ÙÒÏ ‰·ÂÁ‰Ó Ô‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ˜˙Ó‰ ˙‡ „˜ÂÙ‰ ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙ÁË·‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰Ó Ô‰
ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË¯„ËÒÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰ÊÎ „ÒÂÓ· ˙Â¯È˘‰ ˙‡
,ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÂÈ˘È¯ ÈÈÓ ÏÎÏ Ú‚Â‰ ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÂ‡‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÚ
˙ÙÈÎ‡Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‡ÂÙ‡ ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈ˜˙Ó ÔÓˆÚ· ˙ÂÏÈÚÙÓ
.ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÈ¯ÂËÏÂ·Ó‡ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡ ÏÚ ˜ÂÁ‰

מת טיפול לבני נוער נפגעי סמי ואלכוהול
 הרשויות המקומיות לא פעלו יחידות אמבולטוריות250" מ200" מהנתוני לעיל עולה כי בכ.1
.לטיפול בבני נוער המשתמשי בסמי או באלכוהול
„ˆÈÎ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙‡ ‰Á‰ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
.ÔÓÂÁ˙·˘ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ È·Ï ÈÏ‡ÈˆÂÒ-ÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË È˙Â¯È˘ ˙˙Ï Ô‰ÈÏÚ
‰·ÂÁ ‡È‰ ˜˜ÊÏ ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈË Ô˙Ó ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·Ï ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜ÏÓ ˙ÂÚÓÈ‰Â ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰˜È˜Á· ‰ÏËÂ‰˘
.˜ÂÁ· ˘¯„Î ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ· ˙Ó‚ÂÙ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ
ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ È· ¯˙‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
.Ô‰Ó ˘¯„Î Ì‰· ÏÙËÏÂ ÔÓÂÁ˙· ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ È·· ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È˘ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ˙'‚-‰˜‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ· .2
.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
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˙È˘Ú ÔÈ‡˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï Ô˙È ‡Ï ÈÎ ˙'‚-‰˜‡· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ¯„ Á˙ÙÏ ‰ÈÏÚÂ ,Ì‰· ÏÂÙÈËÏÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ È· ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ‰ÓÂÁ˙· ¯ÚÂ È·· ÏÂÙÈËÏ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,‰ÏÂÚÙ
.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
 .3בשלוש העיריות האחרות שנבדקו נית לבני הנוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
טיפול בכל מיני מסגרות .נמצא כי בשלוש הערי שהופעל בה שירות לטיפול בבני נוער
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי למדו כ" 30,000תלמידי בבתי הספר העל"יסודיי
בתחומ בשנת הלימודי התשס"ט .ממצאי מחקר  2005מלמדי על אלפי תלמידי  ,באות ערי ,
שהשתמשו בחומרי פסיכואקטיביי בתדירות גבוהה ,וזאת בנוס לבני נוער המנותקי ממסגרות
חינו $שהשתמשו בחומרי אלה .באותה שנה טופלו בשלוש הערי כ" 330בני נוער שהשתמשו
בחומרי פסיכואקטיביי ; שני שליש מה באשדוד.
פעילות איתור יזומה
אחת ממטרות השירות הסוציאלי כפי שהוגדרו בתע"ס היא "איתור אוכלוסייה הזקוקה לשירותי
המחלקה לשירותי חברתיי ואינה פונה אליה" .הטיפול במשתמשי בסמי ובנפגעי סמי
הופקד בידי עו"ס סמי שנדרש ,בי היתר ,ליזו פעולות איתור של נפגעי סמי ולבדוק את
הצרכי וסוגי המעני הדרושי לאוכלוסייה זו.
משרד הרווחה קבע בתע"ס" :האיתור הוא אמצעי לגיוס בני נוער מכורי לחומרי
פסיכואקטיביי והבאת לטיפול .פעולות האיתור ייקבעו על ידי מנהל המחלקה לשירותי
חברתיי בתאו ובאישור הפיקוח".
‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÂÚ·˜ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ú·¯‡· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰Ó ÈÎ ‡ˆÓ
˘ÂÓÊÈ ‡Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ,ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ È· ¯Â˙È‡Ï Â˘ÚÈÈ
.‰Ï‡Î ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ
משרד הרווחה ,בתשובתו מראשית יוני  2010הבהיר כי "מדיניות הטיפול בבני נוער מועברת על
ידי השירות לאחר דיו מקצועי בכל הדרגי  .השירות לא העביר לרשויות המקומיות ,מדיניות
אשר ממליצה על תוכנית איתור למתמכרי והבאת לטיפול ,ולכ לא נמצאה על ידי המבקר
תוכנית זו".
˘˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó· ˘ÂÓÈ
ממצאי מחקר  2005מלמדי  ,כאמור ,כי שיעור בני נוער מנותק המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי גבוה בהרבה משיעור המשתמשי בקרב בני נוער לומד .הרשויות המקומיות
מפעילות גורמי שוני לטיפול בבני נוער בסיכו ,בשנת הלימודי התשס"ט טיפלו גורמי אלה,
רק באשדוד ובנתניה ,בכ" 5,000בני נוער.
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.¯ÚÂ ÌÈÓÒ Ò"ÂÚÏ Ì‰· ÂÏÙÈË˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ÂÙÂ‰ ÂÏÏ‰ ¯ÚÂ‰ È·Ó 25 ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ
Â„ÓÚ˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÎ· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰Ó
¯ÚÂ È· ¯Â˙È‡Ï ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È· ÏÚ ÌÈÂ˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ Ì‰È˙ÂÈ¯ÈÚ· Ì˙Â˘¯Ï
.ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÚÂ È· ÏÚ ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ ‰È‰ Û‡ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ¯Â‚Ó ‰ÓÎÏ
:¯ÚÂ ÌÈÓÒ Ò"ÂÚ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ‡Â‰Â ,ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ
 .1באג הרווחה של עיריית אשדוד פעלה מחלקה למעני ייחודי לנוער בסיכו )להל "
מיר"( שטיפלה ,בי היתר ,בנערות במצוקה .מנהלת מיר" המציאה למשרד מבקר המדינה
"רשימת נערי ונערות בטיפול המחלקה אשר לה נגיעה בסמי /אלכוהול" נכונה לשנת  2008עד
יוני  .2009מהרשימה עולה כי  105ממטופלי מיר" ,שנולדו בשני  ,1995"1984השתמשו בסמי
או באלכוהול .התברר כי רק  9מבני נוער אלה נמצאו בטיפול של עו"ס סמי נוער.
בבדיקה אקראית של  25תיקי מטופלי מבי בני הנוער הללו נמצאו  10מקרי חמורי של
משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי  ,שלא הועברו לידיעת עו"ס סמי נוער .להל דוגמה:
נערה ילידת  ,1994שאושפזה בבית חולי בעקבות שתיית אלכוהול עד כדי שוכרה וניסיו
התאבדות ,הופנתה ביולי  2008בידי עו"ס משפחה לטיפול במיר" .מהרישומי בתיקה עולה כי
"בשיחות עמה דיווחה על 'שימוש קבוע באלכוהול ולסירוגי בסמי '" .הנערה שהתה זמ מה
בפנימייה ,אבל "הדבר לא צלח ...הגיעה למצבי סיכו קיצוניי  ,ברחה מהפנימייה ...שתתה
אלכוהול עד כדי שוכרה ואיבוד בוח מציאות ,נטלה כדורי 'חגיגת' ואקסטזי ונהגה באלימות".
במרס " 2009שוב הובאה ...לבי"ח כשהיא שתויה ולאחר נטילת כדורי אקסטזי" .באפריל וביולי
 2009פנתה מנהלת מיר" למעו צופיה בבקשה לקלוט את הנערה והתריעה "על הסיכו והמצוקה
בה הנערה שוהה מידי יו ביומו" .המידע לא הועבר לעו"ס סמי נוער כדי לנסות וליצור קשר
ע הנערה.
 .2בשנת  2009איתרה המחלקה לקידו נוער באשדוד  13בני נוער מבי מטופליה שהשתמשו
בחומרי פסיכואקטייביי "  11השתמשו בסמי ושתו משקאות אלכוהוליי ו" 2השתמשו
בחומרי נדיפי  .המידע לא הועבר לעו"ס סמי נוער .להל דוגמה:
ביולי  2007התקבל נער ,יליד  ,1992לטיפול במחלקה לקידו נוער .בספטמבר  2008דיווחה
עובדת המחלקה כי הוא כנראה מעש סמי  .בתחילת פברואר  2009צוי בגיליו הטיפול שבתיקו
ש"חייבי ליצור קשר ע עו"ס סמי שתטפל בו ".באותו חודש בשיחה שנערכה במחלקה ע
הנער נקבעו תנאי שלפיה עליו "לא לעש סמי בזמ הלימודי ולפני הלימודי ולהתחיל
טיפול" אצל עו"ס סמי  .נמצא כי המידע כלל לא הועבר לעו"ס סמי נוער כדי לנסות וליצור קשר
ע הנער.
Ô‰ÈÓÂÁ˙· ¯ÚÂ‰ È· ¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ¯ÒÂÁ ÌÈÈ˜ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÂÏÙÂË˘ ¯ÚÂ‰ È· ¯ÙÒÓ ÔÈ·Â ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰
Ì˘Ï ¯ÊÚÈ‰ÏÂ ¯ÚÂ‰ È· ·¯˜Ó ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ¯Â˙È‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï
ÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÔÏˆ‡ ÌÈÓÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· Ì‚ ÍÎ
˙‡ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰ÏÂ ÔÓÂÁ˙· ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ È· ¯˙‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰
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עיריית אשדוד הודיעה בתשובתה כי "הרשות מקבלת את הערת הביקורת .תוגבר פעילות האיתור
להרחבת מספר המטופלי  ,וכ יגובשו נוהלי עבודה מעודכני בתיאו ע כל הגורמי ברשות.
בעקבות הערת הביקורת מוסדו קשרי העבודה בי מרכז היעו& לנוער ]במסגרתו פועלות עו"ס
סמי [ ...לבי יחידת מיר" ומתקיי מפגש שבועי בי שני הגופי לצור $איתור ,אבחו והערכה.
כמו כ ,פעל המנהל לשירותי החברתיי לכתיבת נוהל העברות תיקי בי היחידות ,לפיו כל
חשד לשימוש בסמי יעבור לידיעת מרכז ייעו&".

התקציב למאבק בנגעי הסמי והאלכוהול בקרב בני נוער
ארבעה גופי ממלכתיי נושאי בעיקר נטל המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול " הרשות למלחמה
בסמי ומשרד החינו $המתמקדי בתחומי ההסברה והמניעה ומשרד הרווחה ומשרד הבריאות
הפועלי בתחו הטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ובמכורי לה  .בשנת 2008
הסתכמו הוצאותיה של ארבעת הגופי האלה ,שיוחדו למאבק בנגעי הסמי והאלכוהול,
בכ" 131מיליו ש"ח לעומת כ" 96.4מיליו ש"ח בשנת  ,2005בעת שהתפרסמו נתוני מחקר 2005
" גידול של  .36%בשנת  2008הוקצו כ" 93מיליו ש"ח מההוצאות לתחו הטיפול במשתמשי
בחומרי פסיכואקטיביי ובמכורי לה וכ" 38מיליו ש"ח לתחו המניעה.60
כמחצית מההוצאות לטיפול ,בשנת  ,2008יועדו לטיפול במכורי לחומרי פסיכואקטיביי ,61
רוב מבוגרי  .משרד הבריאות ייעד את תקציבו " כ" 31מיליו ש"ח " לגמילה פיזית של מכורי
ולטיפול רפואי מתמש $בה  ,ומשרד הרווחה ייעד כ" 9מיליו ש"ח מהוצאותיו לטיפול
באלכוהוליסטי  .משרד הרווחה אחראי לחלק הארי של התחו הטיפולי במשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי " כ" 48מיליו ש"ח יועדו לטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי  ,מתוכ
כ" 4.6מיליו ש"ח לטיפול בבני נוער המשתמשי בחומרי אלה.
במחקר  2005הובאו נתוני על שיעורי הנבדקי שהשתמשו בחומרי פסיכואקטיביי בשבוע
האחרו שלפני מועד הצגת שאלו המחקר ,שנית ללמוד מה על היק המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי בתדירות גבוהה .על פי תוצאות המחקר העריכו עורכי המחקר את מספר
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי בתדירות גבוהה )"שבוע אחרו"( בקרב אוכלוסיות הנוער
הלומד והמבוגרי כמפורט 854,700 :מבוגרי ו" 133,270בני נוער לומד 62שתו משקאות
אלכוהוליי ;  93,440מבוגרי ו" 26,650בני נוער לומד השתמשו בסמי ו" 35,540בני נוער לומד
השתמשו בחומרי נדיפי .63
__________________

60
61
62
63
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משרד הרווחה ומשרד הבריאות   56.7ו 31.1מיליו) ש"ח ,בהתאמה ,לטיפול; הרשות למלחמה
בסמי   34.9מיליו) ש"ח ,מה  29.4למניעה ו 5.4לטיפול; משרד החינו"   8.8מיליו) ש"ח
למניעה.
להערכת המדענית הראשית של הרשות למלחמה בסמי מצויי בישראל כ 12,500מכורי לסמי .
הכנסת מרכז המחקר והמידע,ÌÈÓÒ‰ Ú‚ · ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Á· ˙ÂÈ‚ÂÒ ,
.2.2.09
הנתוני אינ כוללי בני נוער שלמדו במסגרות חינו" של המגזר החרדי ולא נכללו בסקר וכ) בני
נוער המנותקי ממסגרות חינו".
מחקר  2005עמ'  ,16לוח ) 3נוער לומד(; עמ'  ,46לוח ) 18מבוגרי (.
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מנתוני אלה עולה כי מספר המבוגרי השותי בתדירות גבוהה משקאות אלכוהוליי גדול פי
 6.4ממספר בני הנוער ,ומספר המבוגרי המשתמשי בתדירות גבוהה בסמי גדול פי  1.5ממספר
בני הנוער המשתמשי בסמי או בחומרי נדיפי  .ההקצאות התקציביות לטיפול במשתמשי
בסמי אינ עומדות בפרופורציה כלשהי ליחס האמור ,ובשנת  2008היו ההוצאות לטיפול
במבוגרי המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי גבוהות פי עשר מההוצאות לטיפול בבני נוער
המשתמשי בחומרי אלה.
להל נתוני הרשות למלחמה בסמי ומשרד הרווחה של ההוצאות לטיפול במבוגרי ובבני נוער
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי בשנת ) 2008במיליוני ש"ח(:
ÏÂÙÈË
ÏÂÎ‰ ÍÒ
הרשות למלחמה בסמי
משרד הרווחה
ס" הכול

¯ÚÂ

ÌÈ¯‚Â·Ó

5.4
48

2.1
4.6

3.3
43.4

53.4

6.7

46.7

מהנתוני עולה כי היק ההוצאות לטיפול בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי קט
והוא היווה בשנת  2008כ" 12.5%בלבד מכלל ההוצאה לטיפול במשתמשי בחומרי אלה.
יצוי כי הרוב המוחלט של בני נוער לומד המשתמשי בתדירות גבוהה בחומרי פסיכואקטיביי
מצויי במסגרות חינו $שאינ ערוכות לתת טיפול פסיכו"סוציאלי וה אינ מקבלי טיפול
במסגרת כלשהי בלשכות הרווחה.
מהסבריה של מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות וממסמכי משרד הרווחה עולה כי עד סו
 2009לא נדו נושא היק הטיפול בבני נוער בהשוואה להיקפי הטיפול במבוגרי  .בפברואר 2009
הגישה מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות להנהלת משרד הרווחה הצעה להגדלת היק הטיפול
בבני נוער בתו $חמש השני הבאות .בהצעה זו התבקש המשרד להגדיל את מספר המוסדות
האמבולטוריי לטיפול בבני נוער ברשויות המקומיות מ" 45ל" ;70להגדיל את מספר מרכזי היו
לנוער מ" 4ל" ;8לבנות סל פרויקטי קבוצתיי לנוער בעלות של  50,000ש"ח ליישוב; לבנות
מער $איתור מקומי לבני נוער מכורי והבאת לטיפול .64עד מועד סיו הביקורת ההצעה טר
נדונה.
2010 ˙ ˘Ï ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡ÔÈ·Â ¯ÚÂ È ·· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ ¯·„· ‰˜È„· ÌÈÈ˜È ‡Â‰˘ ÈÂ
‰˙Úˆ‰· ÔÂÈ„Ï ÒÈÒ· ÂÈ‰È ÂÊ ‰˜È„· ˙Â ˜ÒÓ˘ ÈÂˆ¯Â È‡„Î .ÌÈ¯‚Â·Ó· ÏÂÙÈËÏ ˙Â‡ˆ˜‰‰
˘ÌÈ˘Ó˙˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÈÒÏÂ ˙ÂÈÂ¯ÎÓ˙‰· ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰ Ó Ï
·.ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ

__________________
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משרד הרווחה הודיע בתשובתו" :מוסכ כי יש צור $בהגדלת המעני לבני נוער והשירות פועל
לכ ,$כבר בשנת  2010יפתחו  20יחידות לטיפול בקהילה ו" 2מרכזי יו לנוער משתמש בסמי ,
זאת בנוס על הקיי ".
משרד החינו
65

הוצאות משרד החינו $לפעילות המניעה בקרב ילדי ובני נוער במוסדות החינו $הסתכמו בשנת
הלימודי התשס"ט בכ" 9.1מיליו ש"ח .להל נתוני משרד החינו $על ההוצאות משנת הלימודי
התשס"ה )ספטמבר  " 2004אוגוסט  (2005עד שנת הלימודי התשס"ט ביחס למספר התלמידי
במוסדות החינו $בשני אלה והצגה גרפית של היחס ביניה )סכומי התקציב במיליוני ש"ח(:
˘˙ „ÂÓÈÏ
התשס"ה
התשס"ו
התשס"ז
התשס"ח
התשס"ט
*

ÒÁÈ

˙˜ˆ·È

˙*ÌÈ„ÈÓÏ

5.26
5.31
4.93
5.10
4.90

9.16
9.22
8.81
9.24
9.06

1,740,863
1,735,081
1,786,297
1,810,256
1,848,831

תלמידי הלומדי בגני ילדי ציבוריי  ,בבתי ספר יסודיי  ,בחטיבות ביניי ובבתי ספר תיכוניי .
המספרי כוללי את תלמידי מוסדות החינו" של המגזר החרדי שמשרד החינו" אינו מקיי בה
פעילות מניעה.

íééáéè÷àåëéñô íéøîåçá ùåîéùä úòéðî íåçúì êåðéçä ãøùî úåàö÷ä ïéá ñçéä
è"ñùúä-ä"ñùúä ,íéãéîìúä øôñî ïéáå
5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
4.90

4.80
4.70
4.60
è"ñùúä

ç"ñùúä

æ"ñùúä

__________________
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הוצאות היחידה למניעת סמי  ,אלכוהול וטבק שבמשרד החינו".

å"ñùúä

ä"ñùúä

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

מהנתוני האלה עולה כי הקצאות משרד החינו $לתחו מניעת השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי קטנו מאז שנת הלימודי התשס"ה בכ" ,1.1%ומספר התלמידי גדל ב".6.2%
כתוצאה מכ $קטנה ההוצאה לתלמיד בכ".6.8%
¯ÙÒÓ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó‰ ˙Â‡ˆ˜‰Â ÌÈ ˘‰ ÌÚ Ï„‚ ¯ÚÂ ‰ È · ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰
È ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ¯·Î ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰Ó‚Ó .˙Â Ë˜Â ˙ÂÎÏÂ‰ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÚÈ ÓÏ
.ÌÈ·Â¯˜‰ ·Èˆ˜˙‰

אכיפת מגבלות על מכירת משקאות אלכוהוליי
בסעי 193א לחוק העונשי ,התשל"ז") 1977להל " חוק העונשי( ,נאסרה מכירת משקאות
משכרי לקטי.
מציאות שבה כמחצית מבני הנוער בישראל שותי משקאות אלכוהוליי )על פי נתוני מחקר (2005
יש בה כדי לעורר חשש ממשי שאי אוכפי כראוי את האיסור למכור משקאות משכרי לקטיני
שנקבע בחוק העונשי .הנגישות הגדולה לעסקי המוכרי משקאות אלכוהוליי ג בשעות
הלילה תורמת במידה רבה לתופעה מדאיגה זו.
מרכז השלטו המקומי התריע על "תופעה הולכת וגוברת בה בני נוער יכולי לרכוש בקלות בלתי
ניתנת להבנה משקאות משכרי  ...אשר גורמי  ...למעשי אלימות וונדליז כתוצאה משתיית
משקאות חריפי על ידי בני הנוער" והדגיש כי קיימי "קשיי רבי באכיפת חוק זה " הנושא
אינו עומד בסדר עדיפות גבוה קטיני אינ נושאי עימ תעודת זהות ,לפקח ]של רשות מקומית[
אסור לחקור קטי ועוד".66
אלכוהול נמכר בכל מיני מקומות ,כמו חנויות לממכר מזו או מקומות מכירה הפועלי לרוב בכל
שעות היממה ,למשל ,חנויות בתחנות הדלק וחנויות וקיוסקי לממכר סיגריות ,דברי מתיקה
ומשקאות אלכוהוליי )"פיצוציות"(.67
בפעולות האכיפה למניעת מכירת אלכוהול לקטיני מעורבי כמה גורמי " הרשויות המקומיות
כרשויות רישוי ,משטרת ישראל ,אג הרישוי במשרד הפני ומרכז השלטו המקומי כמייצג של
הרשויות המקומיות .להל הממצאי הנוגעי לכל אחד מגופי אלה:

__________________

66
67

מרכז השלטו המקומי ,ÌÈÈË˜Ï ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ˜·Ë È¯ˆÂÓ ˙¯ÈÎÓ ¯ÒÂ‡‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ,המלצות
לרשויות המקומיות ,ינואר .2009
"פיצוציות"  כינוי לקיוסקי הפתוחי ג בשעות הלילה ומוכרי ,בי היתר ,משקאות אלכוהוליי.
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רשויות מקומיות
‡ÌÈÈ˜‰ ÔÈ„· ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÙÈÎ
הרשות המקומית עומדת בחזית הראשונה של המאבק בנגע האלכוהול ובידה לפעול לאכיפת
המגבלות הקיימות בחוק על מכירת משקאות אלכוהוליי לקטיני ולקביעת מגבלות על מכירת
משקאות אלה בתחומה.
חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח") 1968להל " חוק רישוי עסקי ( ,והתקנות והצווי שהותקנו מכוחו
מסדירי רישוי עסקי  ,ונקבעו בה  ,בי השאר ,העסקי טעוני הרישוי ,סוגי רישיונות העסק,
התנאי למת רישיונות ואלה המורשי לקביעת וכ הדרכי לאכיפת החוק על המנהלי עסק
טעו רישוי בלי רישיו או שלא על פי התנאי שנקבעו בו .בחוק נקבע כי רשות הרישוי לעסק
טעו רישוי ,בתחו הרשות המקומית ,היא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ.$
חוק רישוי עסקי קובע שניהול עסק טעו רישוי ללא רישיו או היתר זמני או ללא קיו אחד
מתנאי הרישיו או ההיתר הזמני או ללא קיו תקנה מהתקנות לעסקי טעוני רישוי שהתקינו שרי
הפני  ,הבריאות ,איכות הסביבה ,ביטחו הפני  ,העבודה והחקלאות זו עברה .עסקי מזו ,לרבות
מכירת משקאות ,כלולי בצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה") 1995להל " צו
רישוי עסקי ( ,כעסקי טעוני רישוי.
בגי עברות כאמור נית להגיש כתב אישו  .לאחר הרשעה רשאי בית משפט ,בי השאר ,לצוות
על הפסקת עיסוק בעסק ולצוות כי לא ינהל אד בחצרי נשוא האישו עסק טעו רישוי ללא
רישיו .ג משהוגש כתב אישו רשאי בית המשפט לתת צו כאמור .כדי למנוע הכנה לניהול עסק
או לפתיחתו ללא רישיו עסק ,בית המשפט רשאי להוציא צו למניעת פעולות .חוק רישוי עסקי
מסמי $ראש רשות מקומית לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק והוא קובע כי
בצווי כאמור מותר להורות למשטרה להיכנס לחצרי נשואי הצווי  ,והיא יכולה לנקוט את כל
האמצעי  ,לרבות שימוש בכוח סביר ,כדי להבטיח ציות להוראות הצו.
˙ÈÈ¯˜Â ‰È˙ ,„Â„˘‡) Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰Ó ˘ÂÏ˘· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÂ˙Ó .1
‡˙Â‡˜˘Ó Â¯ÎÓ˘ (ÌÈÏÂÎ¯Ó ÏÏÂÎ ‡Ï) ˜ÒÚ È˙· 800-Î ÂÏÚÙ ÔÓÂÁ˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ 68(ÂÂ
‡.69˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ Ì‰Ó 389-Â ,ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ
 .2בצו רישוי עסקי נקבע כי עסק טעו רישוי שמוכרי בו "משקאות משכרי לצור $צריכה
במקו ההגשה" חייב באישור המשטרה.
·˘ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó Â˘È‚‰ Ì‚˘ ˜ÒÚ È˙· 687 ÂÏÚÙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯Ú‰ ˘ÂÏ
È„ÈÏ ‡È·‰Ï Ô˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰Â ,‰¯Ë˘Ó‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰Ó 148
.70Ì˙¯È‚Ò

__________________
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69
70

108

אוכלוסיית באקהג'ת היא ברובה מוסלמית ,ולכ בתי עסק המוכרי משקאות אלכוהוליי ה בגדר
תופעה שולית.
בתי עסק ללא רישיו :אשדוד   127מ ;318נתניה   188מ ;380קריית אונו   74מ.100
בתי עסק ללא אישור משטרה :אשדוד   52מ ;318נתניה   87מ ;359קריית אונו   9מ.10

מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי והאלכוהול

 .3בעיריות אשדוד ונתניה כלל לא היה מידע על מכירת משקאות אלכוהוליי לקטיני
בתחומ.
 .4ממסמכי בתיקי מחלקת רישוי עסקי בעיריית קריית אונו עולה כי בשלושה בתי עסק בעיר
המגישי משקאות אלכוהוליי נמכרו באמצע  2007משקאות אלכוהוליי לקטיני  ,בניגוד לחוק.
בעקבות דיווחי של מפקחי מחלקת רישוי העסקי  ,מסו  ,2007על "ניהול עסק ללא רישיו
וסטייה מהתנאי " הוציא ראש עיריית קריית אונו ,באוקטובר  ,2007לשלושת בתי העסק האמורי
צווי סגירה מינהליי  .לאחר שנפתחו מחדש ,העירייה לא בדקה א ה עומדי בדרישות הצו.
בספטמבר  2008התרחש בקריית אונו אירוע שבו ילד ב  13השתכר ,איבד את הכרתו והיה שרוי
בסכנת חיי  ,לאחר שקנה אלכוהול באחד מבתי העסק האמורי  .לאחר האירוע סגרה המשטרה
את בית העסק ל" 30יו .
חר המקרה החמור הזה לא פיקחה עיריית קריית אונו על בתי העסק האלה כדי לוודא שאי ה
מוכרי עוד משקאות אלכוהוליי לקטיני וה מקפידי על שעות הסגירה שנקבעו לה לפי די.
 .5שלוש העיריות האמורות התקינו חוקי עזר בדבר מועדי פתיחת עסקי וסגירת  ,ולפיה
נדרשו בעלי עסקי לסגור את עסקיה בשעות הלילה .בשתי הערי הגדולות ,אשדוד ונתניה,
פעלו עשרות בתי עסק למכירת משקאות אלכוהוליי ג בלילה.
)א( בחוק עזר לנתניה )פתיחת עסקי וסגירת ( ,התשי"ח" 1957נדרשו ג בעלי של בתי
אוכל ושל קיוסקי לסגור את עסקיה בשעות הלילה .רוב בתי העסק לממכר מזו ומשקאות
נדרשי לסגור את עסקיה בחצות "זולת א נית לבית העסק ]בית אוכל ,בית עינוג או קיוסק[
היתר לילה".
Ì·Â¯Â ,¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÌÈÁÂ˙Ù ‰È˙· ˜ÒÚ È˙· 32 ÈÎ ‡ˆÓ
.ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ
) (1מנתוני האג לרישוי עסקי בעיריית נתניה עולה כי שישה בתי עסק )שלוש "פיצוציות",
בית קפה אחד ושתי מסעדות( קיבלו היתר לפעול ג בשעות הלילה.
ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰È˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÂÚÙÏ ¯˙È‰ ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó Ì‚ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙˙Ï ÔÂÎÏ ‰‡ˆÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
·˘.‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ
) (2בעיריית נתניה נרשמו  18דוחות בלבד ל"פיצוציות" על פתיחת בשעות הלילה .ממסמכי
האג לפיקוח עירוני עולה כי הדוחות הללו נרשמו במחצית השנייה של דצמבר  ,2009לאחר
התחלת הביקורת בעירייה בתחו זה.
)ב( עיריית אשדוד התקינה חוק עזר לאשדוד )פתיחת בתי עסק וסגירת ( ,התשל"ו",1976
העוסק ג בחובת סגירת בתי עסק ובתי אוכל ועינוג ,שבו פורטו לבתי העסק השוני שעות סגירה
בימי אחרי ובשעות אחרות ,א $לא יאוחר מחצות.
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2008 ˙˘· .‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘· Ì‚ ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó Â¯ÎÓ˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÒÚ ÂÏÚÙ „Â„˘‡·
È˙·Ï ,‰Ó‡˙‰· ,˙Â‡¯˙‰ 51-Â 4 ÔÎÂ ˙ÂÁÂ„ 390-Â 94 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˘¯ 2009 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ
.˙Â‡˜˘ÓÂ ÏÎÂ‡ ¯ÎÓÓÏ ˜ÒÚ È˙· Ì·Â¯ ,˙ÂˆÁ È¯Á‡ ÂÏÚÙ˘ ˜ÒÚ
ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÏÚ ÛÂÎ‡Ï Ô˙·ÂÁÏ ¯·ÚÓ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÚÙÏÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ Ú‚· ÌÁÏÈ‰Ï È„Î Ô‰È„È· ÈÂˆÓ‰ ÈÏÎ ÏÎ· ÊÂÁ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ,ÔÈ„ ÈÙ
.ÌÈÈË˜Ï ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ˜ÒÚ È˙· ˙¯È‚ÒÏ

משרד הפני
,"‰ˆÁ¯ È¯˙‡Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï Û‚‡" ÏÚÂÙ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó·˘ ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘Ï Ï‰ÈÓ· .1
˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÈÈ„ ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï Â„È˜Ù˙Â
˜ÒÚ È˙· ÏÚ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÂ˙ ÂÈ‰ ‡Ï Û‚‡‰ È„È· .ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ˜ÒÚ È˙·
ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰Ó ‰ÓÎÂ Ì‰È‚ÂÒ ,Ì¯ÙÒÓ ÂÓÎ ,ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰
˜ÂÁ· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ˙Úˆ·˙Ó Ì‡ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰ È„È· .˜ÒÚ
˜ÒÚ È˙· ˙·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ Âˆ· ‰˘È¯„‰ Ï˘Â ÌÈÈË˜Ï ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ ÔÈ˘ÂÚ‰
˜ÒÚ È˙· ¯ÙÒÓ ÂÓÎ ,ÌÈÂ˙ Ì‚ .‰¯Ë˘Ó‰Ó ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ÌÈ˘È‚ÓÂ ÌÈ¯ÎÂÓ‰
.Û‚‡‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÈÈË˜Ï ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó Â¯ÎÓ˘ ¯Á‡Ï Â¯‚Ò˘
 מינה מנכ"ל משרד הפני ועדה בי"משרדית לרישוי עסקי המקיימת דיוני בכל1993" ב.2
 ו"החלטות הוועדה מהוות תשתית מקצועית לעבודת רישוי,מיני נושאי הנוגעי לתחו זה
.71"העסקי בשטח וכ תשתית החקיקה חדשה ולשדרוג בחקיקה קיימת
 עולה כי בישיבה שהתקיימה ביוני,2009"2005  מהשני,מעיו בפרוטוקולי של ישיבות הוועדה
 דנה הוועדה בעניי מכירת משקאות אלכוהוליי בהקשר להצעת חוק איסור מכירת2007
 עמדת הוועדה כפי שנכתבה בפרוטוקול הדיו.משקאות משכרי במתחמי של תחנות דלק
הייתה כי "שתיית אלכוהול הינו נושא מאוד רגיש ומביא לאסונות בי השאר נהיגה בשכרות
מביאה לאובד חיי אד ולאלימות על כ הועדה מציעה כי לא ימכרו משקאות משכרי בחנויות
."נוחות בתחנות דלק וכמו כ יש להגביל מכירת המשקאות משכרי בשעות הלילה
ÏÚÙ ‡Ï ,˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙·È˘È ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
.‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
‰È‰È˘ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈÈ„Ó Ú·Â˜‰ ÏÏÎ˙Ó Ì¯Â‚Î ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÔÓÂÁ˙· ˜ÒÚ‰ È˙· ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ÌÈÂ˙ ÊÂÎÈ¯ ÂÈ„È·
ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ Á˙Ï Â„È· ÂÚÈÈÒÈ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· Ì˙„ÈÓÚ ÏÚÂ ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡
˙¯·‚‰Ï ˙ÂÈÂ‡¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ˘·‚ÏÂ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡ ˙ÂÂ˙‰Ï ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÒÈÒ· ÏÚÂ
ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰
ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ˙¯ÈÎÓ ¯ÂÒÈ‡ ¯·„· ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
.‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘· Ì˙¯ÈÎÓ ˙Ï·‚‰Â ˜Ï„ ˙ÂÁ˙·
__________________

ÈÂ˘È¯ ," "משולח הוועדה, האג* לרישוי עסקי ואתרי רחצה,משרד הפני  המינהל לשלטו מקומי
.8 ' עמ,2007  ספטמבר,ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘Â ÌÈ˜ÒÚ
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משטרת ישראל
 .1בסעי )23א( לחוק רישוי עסקי נקבע כי "קצי משטרה בדרגת רב"פקד ומעלה רשאי לצוות
בכתב על סגירה לאלתר של חצרי שבה עוסקי במכירת משקאות משכרי  ,א נוכח שהדבר
דרוש לשמירת שלו הציבור או להחזרת שלו הציבור שהופר ,ומותר למשטרה להשתמש בכוח
באופ סביר כדי לבצע צו סגירה כאמור; צו לפי סעי קט זה תקפו יהיה לתקופה שפורשה בו שלא
תעלה על שלושי יו  ,ויחולו עליו הוראות סעי  22כאילו היה צו הפסקה מינהלי".
במחלקת אבטחה במשטרה פועל אג לרישוי עסקי  .בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה כתב
ראש מדור רישוי למשרד מבקר המדינה ,ביולי  ,2009כי במדור אי נתוני מרוכזי זמיני בנוגע
למספר ה"פיצוציות" ומיקומ ,להיק הפיקוח עליה ולמספר ה"פיצוציות" שנסגרו ביזמת
המשטרה .בספטמבר  2009הודיע האג לחקירות ולמודיעי במשטרת ישראל למשרד מבקר
המדינה כי "בידי משטרת ישראל לא קיימי נתוני סטטיסטיי הנוגעי למיפוי פשיעה
בפיצוציות".
ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂÙÈÓ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÂ˙ Ì‰ ÌÈ˜ÒÚ ˙¯È‚Ò ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓÂ ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ
·.˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰„È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009הודיעה המשטרה כי "כחלק מהערכות משטרת
ישראל למאבק במכירת אלכוהול לקטיני בשנת העבודה  ,2010היחידות הונחו ,בי היתר ,למפות
את המקומות בה בני נוער נוהגי לצרו $משקאות אלכוהוליי  ,מקומות בה נמכרי משקאות
אלכוהוליי  ,לרבות מוקדי בילוי ,פאבי  ,מועדוני  ,פיצוציות וכד' .נתוני אודות מידע מרוכז על
סגירת עסקי אינ מצויי באופ ממוחשב".
בתשובתה ממאי  2010הודיעה המשטרה כי רק בשנת  2010החלו מחוזות המשטרה להזי למחשב
תיקי רישוי ,והזנת הנתוני תושל בסו  ,2010אז נית יהיה לדעת מהו היק העסקי המגישי
אלכוהול .במאגר מידע זה לא יהיו נתוני על כלל העסקי שמוכרי אלכוהול שהרי עסקי אלו
אינ טעוני אישור המשטרה.
 .2מדיווחי המשטרה למשרד מבקר המדינה עולה כי בשני  2008"2007היא פתחה  558ו"351
תיקי חקירה ,בהתאמה ,בגי מכירת אלכוהול לקטיני .
מנתוני מחלקת תביעות במשטרה עולה כי בעקבות פתיחת התיקי גובשו  92ו" 44כתבי אישו
בשני  ,2008"2007בהתאמה ,דהיינו פחות מחמישית מתיקי החקירה שנפתחו.
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ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú „„ÂÚÏ È„Î ‰Ê· ˘È ,˙‡ÊÓ
·.ÌÈÈË˜Ï ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ¯ÂÎÓÏÓ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÚÈ˙¯‰Ï ÔÂÈÒÈ
__________________
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הנתוני מתייחסי למספר האישומי שהוגשו בשנה הרלוונטית ללא קשר למועד פתיחת תיק
החקירה;  6ו 1מכתבי האישו האמורי ,בהתאמה ,התייחסו לשידול קטיני לשתות משקה משכר.
נתוני שנת  2009נכוני ל.1.11.09
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בתשובתה מדצמבר  2009עוד הודיעה המשטרה ש"מוסכ כי לצור $אכיפה יעילה ויצירת
הרתעה ,יש חשיבות ג לגיבוש ראיות והגשת כתבי אישו בתו $זמ קצר .בתכנית הלאומית
]בנושא צריכת האלכוהול עליה החליטה ,כאמור ,הממשלה בנובמבר  [2009יש התייחסות ג
לנושא זה ".בתשובתה ממאי  2010עוד הודיעה המשטרה כי ההתייחסות לנושא תהא "ה במישור
החקיקתי וה בתכנית ההערכות המשטרתית הקובעת אבני דר $לפעילות בתחו לרבות יעדי
ומדדי להגברת אפקטיביות הטיפול ,ובכלל זה הגדלת נפח התיקי בה מוגש כתב אישו בגי
מכירת אלכוהול לקטיני ".
 .3בספטמבר  2009מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה כי במאבקה נגד "פיצוציות"
המוכרות חומרי פסיכואקטיביי היא ניהלה בסו יולי  2009פעילות אינטנסיבית לאיתור
חומרי אלה בכמאה "פיצוציות" ברחבי האר& .בפעילות זו נתפסה כמות גדולה של חומרי
פסיכואקטייביי וכ כלי לשימוש בחומרי אלה" .כמו כ נאספו ראיות ועדויות כנגד פיצוציות
שמכרו אלכוהול לקטיני וכתוצאה מכ $נסגרו פיצוציות ,חלק בהוראת קצי משטרה וחלק עפ"י
צו של ר' הרשות המקומית".
המשטרה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי היא עוסקת בימי אלה בפיתוח מודל עבודה לאכיפת
החוק ב"פיצוציות" "שיוביל לתהלי $לאיסו ראיות טוב יותר כמו ג שיתו הפעולה ע רשויות
אכיפה נוספות למיגור תופעות מכירת אלכוהול לקטיני  ,עבירות סמי למיניה ועבירות נלוות
נוספות".
מרכז השלטו המקומי
מרכז השלטו המקומי מאגד את כלל הרשויות המקומיות ,ובתחומי פעילות רבי הוא ג משמש
לה גור מקצועי מסייע ומכוו.
היחידה לבריאות הציבור במרכז השלטו המקומי )להל " היחידה( יזמה בשנת  2008הקמתו של
צוות חשיבה לנושא אכיפת האיסור למכור משקאות אלכוהוליי ומוצרי טבק לקטיני )להל "
צוות החשיבה( .בצוות השתתפו נציגי מהרשויות המקומיות ,מהמשטרה ,ממשרד הפני ,
ממשרד הבריאות ומהרשות למלחמה בסמי  .בישיבתו הראשונה של צוות החשיבה ,באוגוסט
 ,2008הוחלט לגבש המלצות לבניית מודל לאכיפת החוק לאיסור מכירת אלכוהול ומוצרי טבק
לקטיני  .ההמלצות שיגובשו יופצו לכל הרשויות המקומיות וישמשו בסיס לפעילות אכיפה ברמה
היישובית.
בישיבת צוות החשיבה בינואר  2009אושר מסמ $המלצות שהכי הצוות ,ומנהל היחידה דיווח
לחברי הצוות כי "ע תחילת עבודתה של הכנסת ה" 18מרכז השלטו המקומי יקד  2הצעות חוק
שה :הרחבת סמכויות הפקחי העירוניי תו $מת זכות להטיל על בתי העסק קנס מינהלי; בעלי
עסקי יחויבו לדרוש מקטי תעודת זהות בעת רכישת מוצרי טבק ואלכוהול".
בפברואר  2009שלח יו"ר מרכז השלטו המקומי מר שלמה בוחבוט לראשי הרשויות המקומיות
ולמנכ"ליה ,למנהלי הפיקוח והמחלקות לרישוי עסקי ולמתאמי הרשות למלחמה סמי מכתב
שעניינו אכיפה לא מספיקה של האיסור למכור אלכוהול ומוצרי טבק לקטיני וציר למכתבו את
המלצותיו של צוות החשיבה.
ההמלצות נוגעות לארבעה תחומי  :הידוק שיתו הפעולה בי הרשויות המקומיות למשטרה ,כמו
ביצוע תצפיות משותפות למפקחי ולשוטרי והפעלת ניידות משותפות; "אכיפה סביבתית" ,כמו
הגשת דוחות בגי אי"עמידה בשעות פעילות שנקבעו בחוקי עזר עירוניי  ,איסור מכירת אלכוהול
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לאחר שעה שתיקבע בחוק עזר ואיסור על השמעת מוזיקה רועשת מחו& לבית העסק; הסברה ,כמו
יצירת מער $הסברה בעיתונות מקומית ומכתבי הסברה לבעלי עסקי בדבר מגבלות החוק;
ומעורבות הקהילה ,כמו הפעלת סיירות הורי ומתנדבי .
ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ˙ÈÁ·Ï ,·˙ÎÓ‰ ÁÂÏ˘Ó ËÚÓÏ ,ÏÚÙ ‡Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ
ÈÂÈ) ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙ÒÎ‰ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÂÁÂ‰ ‡Ï (2009
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‚ˆÈÈÓÎ ,ÈÎ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙È·ÈÒËÈ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ Ú‚· ˜·‡Ó‰ ˙ÈÊÁ· ˙Â„ÓÂÚ‰
·˙.˙ÂÈÓÚÙ-„Á ˙ÂˆÏÓ‰ Ô˙Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ

יזמות חקיקה למאבק בנגע האלכוהול
בסעי  (20)249לפקודת העיריות ניתנה בידי העירייה הסמכות להסדיר פתיחת וסגירת של
חנויות ,בתי משקה ,מזנוני ועסקי ומוסדות נוספי שפורטו בפקודה .בסעי  250לפקודת
העיריות נקבע" :מועצה רשאית להתקי חוקי"עזר כדי לאפשר לעירייה ביצוע הדברי שהיא
נדרשת או מוסמכת לעשות על פי הפקודה או כל די אחר או לעזור לה בביצוע ".
בשל השיעור הגבוה של השותי משקאות אלכוהוליי בקרב בני נוער ומבוגרי ובשל העובדה כי
האלכוהול מביא לידי התנהגות אלימה ולגרימת תאונות דרכי  ,הוגשו לאחרונה כמה הצעות
לחקיקה חדשה בתחו המאבק בנגע האלכוהול .במועד סיו הביקורת היו מונחות על שולח
הכנסת ארבע הצעות חוק ,רוב הצעות חוק פרטיות מטע כמה חברי כנסת.
ÁÎÂÏ ÈÎ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯ÏÂ ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜È˜Á ¯˙Ï‡Ï ÌÂÊÈÏ Ì‰ÈÏÚ ,Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ ÌÈ˜Ê‰ ÁÎÂÏÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Û˜È‰
˘˙‚·ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ˜ÒÚ È˙· Ï˘ ÌÓÂ˜ÈÓ ˙‡Â ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÏÈ
‡¯·„· ˜ÂÁ· ÌÈÈ˜‰ ¯ÂÒÈ‡‰ Ï˘Â ‰Ï‡ ˙ÂÏ·‚Ó Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ ¯˘Ù‡˙Â ,Ì˙Â
.ÌÈÈË˜Ï ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ˙¯ÈÎÓ
בתשובתו מינואר  2010הודיע המשרד לביטחו הפני כי "כחלק מהתוכנית הלאומית ]לצמצו
הצריכה המופרזת של אלכוהול[ המשרד לבט"פ ]לביטחו הפני [ הפי& לאחרונה תזכיר חוק
הכולל מספר הצעות חקיקה שיסייעו לצמצו הצריכה הלא אחראית של אלכוהול .המשרד
לבטחו פני והרשות למלחמה בסמי ובאלכוהול א בוחני חקיקה רלוונטית בעול על מנת
לקד מקב& חקיקה נוס שייסיע בהשגת המטרה".
הרשות למלחמה בסמי הודיעה בתשובתה כי היא "יחד ע המשרד לביטחו הפני ומשטרת
ישראל ,גיבשה שורה של הצעות חקיקה המיועדות לצמצו צריכת האלכוהול בכלל ובמקומות
ציבוריי במיוחד .הצעות החוק הובאו בפני ממשלת ישראל בישיבתה מיו  20/12/09ואושרו על
ידה .בהמש $אושרו ג על ידי ועדת השרי לחקיקה והועברו להמש $הליכי חקיקה בכנסת .אנו
שוקדי יחד ע המשרד לביטחו הפני על קידו חקיקה נוספת בתחו זה".
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סיכו
·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ·Á¯ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÂ˙Â ÌÈ¯˜ÁÓ ÈÂ˙
Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ˜Ê‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÂ˙‰ .„Á‡Î ÌÈ¯‚Â·ÓÂ ¯ÚÂ È·
Í¯ÚÈ‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡Â ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ó
.‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙·Á¯‰Ï ˙Â¯È‰Ó·
˙Â˜˜Ê ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÙÂËÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ï·˜Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ .ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÂ˘
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈ˜‰ÏÂ Ì„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ
˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÂÈÏÚ ÒÒ·ÏÂ ˙ÂÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÏÙÂËÓ ÏÚ Èˆ¯‡ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ÛÒÂ
.‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰
ÈÂ‡¯ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÌÂ˘ÈÈÏ
˙ÂÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ :ÔÏ‰Ï„Î ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰ÓÎ· ÏÂÚÙÏ
˙‡ ˘˜·Ï ÈÏ· "˙Â˜˜Ê"Î Â‰ÂÊ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙È˙ÏÈ‰˜ ‰ÚÈÓÏ È·Â˘ÈÈ Ì‡˙Ó
‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙·Á¯‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ;Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙˜ÒÚ‰ ÔÂÓÈÓ· Ô˙ÂÙ˙˙˘‰
Ô˙È‰ ‰ÚÓ‰ ÔÈ·Â ‰Ï ˙˜˜Ê‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Û˜È‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡·
˙ÚÈ·˜Ï ‚Â‡„Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù ÏÎ ¯ÒÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÓ‰ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÂÈÎ
ÌÈ¯ÒÁ‰ ¯ÙÒ È˙· Ì˙Â‡· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÂÁ˙· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡
ÏÎ· "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ „·· „·Â ,‰ÊÎ˘ „È˜Ù˙ ÏÚ·
·Á¯ Û˜È‰· ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Í¯ÚÈ‰Ï Ì‚ ÂÈÏÚ ;˙Â˘ÚÏ ÔÎ˙˘ ÈÙÎ ,¯ÙÒ‰ È˙·
˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ."¯ÚÂ ÌÂ„È˜" ÈÏÙÂËÓ ·¯˜·
.‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Ì˙Â‡ ·Ï˘Ï È„Î È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ˙Â¯·„È‰ ÈÎ¯„
‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â‰ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ˘È˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂÏ
˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ˙ÂÈ¯ÙÒ-˙È· ˙Â‡„Ò· ÌÈ¯Â‰ ˙Î¯„‰Ï Ï„ÂÓ Á˙ÙÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÓÒ·
.‰Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰È ÌÈ¯Â‰‰˘ È„Î ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰Ó
ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙˙Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÂÎÓÒÂÈÂ Â¯˘ÎÂÈ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈË"ÁÓ·Â ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ÚÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
.ÂÊ ˙ÈÎÂÈÁ ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï
ÈÚ‚Ù ¯ÚÂ È· ¯˙‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
¯È·‚‰Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ „·· „· .˘¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰ÏÂ ÔÓÂÁ˙· ÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈÓÒ
Ì‚ ÍÎ Ì˘Ï ¯ÊÚÈ‰ÏÂ ¯ÚÂ‰ È· ·¯˜Ó ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ¯Â˙È‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡
.ÔÏˆ‡ ÌÈÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó·
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˜ÒÚ ÏÚ· ÏÚ ÛÂÎ‡Ï Ô˙·ÂÁÏ ¯·ÚÓ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯È‚ÒÏ ÏÂÚÙÏÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰ Ú‚· ÌÁÏÈ‰Ï È„Î Ô‰È„È· ÈÂˆÓ‰ ÈÏÎ ÏÎ· ÊÂÁ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ,ÔÈ„
.ÌÈÈË˜Ï ÌÈÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ ˙Â‡˜˘Ó ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ˜ÒÚ È˙·
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טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי
לכלי רכב ולהולכי רגל
תקציר
גשר הוא מבנה הנדסי הנשע על סמכי ומוק מעל מכשול פיזי או שקע ,כגו נחל,
דר ,מסילת רכבת ,ומשמש מעבר לנשיאת עומסי ניידי  ,כמו כלי רכב ,רכבות,
הולכי רגל .1חלק מהגשרי משמשי ג לפרסו באמצעות מתקני פרסו
שמוצבי עליה .
באמצעות שמירה על מצב הנדסי ותפקודי תקי של גשרי ועמידה באמות המידה
שלפיה ה תוכננו 2אפשר למנוע כשלי בגשרי ולהבטיח את שלו ציבור
המשתמשי בה  .פעולות יזומות כמו בדיקות הנדסיות תדירות ,עבודות ניטור
ועבודות תחזוקה בגשר דרושות על מנת לשמור על תקינותו ולהבטיח את מילוי
תפקידו.
בתחומי הרשויות המקומיות בישראל קיימי מאות גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל.
חלק מהגשרי ה באחריות הרשויות המקומיות וחלק באחריות גופי אחרי ,
כמו גופי סטטוטוריי  ,כגו תאגידי עירוניי ; יזמי פרטיי  ,כגו חברות
פרסו  ,בתי מלו וקניוני )בדר כלל מדובר בגשרי להולכי רגל(; חברות
ממשלתיות או גופי בעלי זיכיו.

פעולות הביקורת
בחודשי מרסאוגוסט  2009ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בעיריות חיפה ,תל
אביביפו ,רמת ג וקריית גת על מנת לבדוק את טיפול בתחזוקת גשרי לכלי רכב
ולהולכי רגל שבאחריות .כמו כ נבדקו פעולות העיריות הנוגעות לתחזוקת גשרי
המוקמי בתחו העירוני והמצויי באחריות תאגידי של העירייה ויזמי
פרטיי  .נושא הקמת מאגר נתוני ומצאי הגשרי בתחו הרשויות המקומיות נבח
ג במועצות האזוריות מטה יהודה ,חבל מודיעי ועמק המעיינות .בדיקות השלמה
נעשו במשרדי התחבורה והבטיחות בדרכי )להל  משרד התחבורה( ,התשתיות
הלאומיות ,התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( והבינוי והשיכו
__________________

1
2

מבוסס על ההגדרות ב"מדרי לתיעוד גשרי ומבני דר" של מעצ  החברה הלאומית לדרכי
בישראל בע"מ )להל  מעצ(.
למשל ,עמידה בעומסי שבה ה תוכננו לעמוד.
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)להל  משרד השיכו( ,במכו התקני הישראלי ובמעצ  החברה הלאומית לדרכי
בישראל בע"מ )להל  מעצ( .3מלבד זאת ,בחודשי נובמברדצמבר  2008פנה משרד
מבקר המדינה לרשויות המקומיות בישראל על מנת לקבל מה מידע בדבר מצאי
הגשרי שבתחומ .4חלק מממצאי הביקורת התבססו על מידע זה.
בביקורת נבדקו בייחוד הנושאי האלה :טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת
גשרי ; פעולות הרשויות המקומיות לשמירה על תקינות הגשרי שבתחומ ,כגו
הכנת מאגר נתוני ומצאי גשרי  ,ביצוע סקרי הנדסיי ועבודות תחזוקה
בגשרי ; יחסי הגומלי בי הרשויות המקומיות ובי תאגידי עירוניי ויזמי
פרטיי בנוגע לתחזוקת גשרי .

עיקרי הממצאי
לגשרי לכלי רכב ולהולכי רגל תפקיד רבחשיבות במכלול התשתיות במדינה.
הגשרי משמשי בכל יו אזרחי רבי  ,ועל הרשויות המקומיות שבאחריות
גשרי מוטלת החובה לתחזק אות באופ שוט' ולהבטיח את תקינות ובטיחות ,
שכ הזנחת הטיפול השוט' בה עלולה לגרו לאבד חיי אד או לפגיעה בה .
לקריסה של גשר יש ג משמעויות כלכליות ניכרות .נזק שנגר לגשר כתוצאה
מהזנחה עלול להיות בלתי הפי ,או שתיקונו לא יהיה כדאי מהבחינה הכלכלית.

טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת גשרי
במרס  2005התקיי בוועדת הכלכלה של הכנסת דיו אחד בלבד בנושא מצב
הגשרי בישראל .הדיו התקיי בעקבות כתבה שהתפרסמה בתקשורת בפברואר
 2005ובה צוי כי יותר משליש מהגשרי באר) אינ תקיני בשל היעדר תחזוקה.
מהדיו עלה שאי רשות אחת שמפקחת על כל הגשרי במדינת ישראל ,וכי כל גו'
אמור לפקח על הגשרי שבאחריותו ,כמו חברת רכבת ישראל בע"מ ,הרשויות
המקומיות ומעצ.
לא נמצא כי אחד מ המשרדי שנבדקו )משרד התחבורה ,משרד השיכו ,משרד
התשתיות הלאומיות ומשרד התמ"ת( הכי או יז הכנת תקנות ,הנחיות ונהלי
המסדירי את נושא תחזוקת הגשרי במדינה והמפרטי את הפעולות שיש לנקוט
לש שמירה על מצב הנדסי תקי של הגשרי וטיפול בה  .א' משרד ממשרדי
הממשלה שנבדקו לא ראה עצמו אחראי מקצועית לעניי תחזוקת הגשרי במדינה
ובכלל זה בתחו הרשויות המקומיות .למותר לציי כי המשרדי לא הנחו את
הרשויות המקומיות בנושא .ג מכו התקני הישראלי  הכפו' למשרד התמ"ת 
__________________

3
4
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לא נבדקה תחזוקת הגשרי שבאחריות מעצ.
מספר הגשרי  ,שמותיה וכתובותיה ; שנת הקמת ; שמות הגופי שהקימו אות והגופי
האחראי לתחזוקת .
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לא הכי תק ישראלי לתחזוקת גשרי ולא נמצא שהתקבלה פנייה אליו להכנת תק
כזה.
בהחלטת ממשלה שהתקבלה בדצמבר  2006הוטל על משרד השיכו לגבש קוד
בנייה 5ישראלי ,ובו ירוכזו כל ההוראות בתחו הבנייה .הקוד עשוי לכלול ג הוראות
שיבטיחו את התחזוקה הנדרשת בבנייה חדשה ,בי היתר בגשרי  .משרד השיכו
מסר בתשובתו מיוני  2010כי תהלי הכנת קוד הבנייה ארו ומורכב .עד מועד סיו
הביקורת באוגוסט  2009טר פורס הקוד.
מעצ אחראית למערכת הכבישי הביעירוניי במדינה ופועלת ,בי היתר ,לתכנו
ופיתוח כבישי וגשרי חדשי ולתחזוקת הקיימי  .בשנת  2005החלה מעצ בהכנת
הנחיות לסקירת גשרי והיא מפתחת מערכת לניהול תחזוקת הגשרי שבאחריותה.
נוכח העובדה שמשרדי ממשלה לא עסקו בתחזוקת גשרי ולא נתנו הנחיות
לתחזוקת  ,ובשל כ היו חסרי ניסיו בתחו זה ,פעלה מעצ ללא ליווי מקצועי
ממשרד ממשלתי ,ומיותר לציי כי ההנחיות שהכינה לא אושרו בידי א' משרד
ממשלתי.

הכנת מאגר נתוני ומצאי גשרי
הביקורת העלתה ליקויי ברישו מאגרי נתוני של מצאי הגשרי ברשויות
המקומיות שנבדקו )עיריית חיפה ,עיריית תל אביביפו ,עיריית רמת ג ,עיריית
קריית גת ,המועצה האזורית מטה יהודה ,המועצה האזורית עמק המעיינות
והמועצה האזורית חבל מודיעי( .לרשויות אלה היו חסרי נתוני רבי  :לא היו
ברשות אסמכתאות לנתוני מזהי  ,נתוני תכנוניי  ,נתוני הנדסיי ונתוני
שוטפי על הגשרי  ,ובחלק )עיריית תל אביביפו( הנתוני לא היו עדכניי
ושלמי  .בכמה מקרי לא היה לרשויות 6מידע בסיסי כמו מספר הגשרי המדויק
שבתחומ )עיריית חיפה ועיריית רמת ג( .למועצה האזורית מטה יהודה ,למועצה
האזורית עמק המעיינות ולמועצה האזורית חבל מודיעי לא היו פרטי על הגופי
האחראי לתחזוקת חלק מהגשרי שבתחומ ופרטי על הגופי שהקימו אות
ועוד .היעדר הנתוני עלול לפגוע ביכולת של הרשויות לתחזק את הגשרי
שבתחומ ולפקח על תקינות  .נוס' על כ עולה החשש כי הגשרי שלגביה אי
לחלק מהרשויות מידע על זהות הגו' האחראי לתחזוקת  ,אינ מתוחזקי כלל.

__________________

5
6

קוד בנייה הוא מערכת הוראות הכוללת את הס המינימלי הנחו כדי להבטיח את האיכות והבטיחות
הנדרשות לתכנו וביצוע של מבני מנקודת המבט של החברה והמדינה,ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ·‰ „Â˜ ÒÎ .
 ,(25.9.08) ‰Ò„‰Â ÔÂÎ˙ Ï‰ÈÓ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Óעמ' .5
בעת התחלת הביקורת.
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ביצוע סקרי הנדסיי בגשרי
סקרי יזומי ותדירי בגשרי מיועדי למעקב אחר מצב ההנדסי של הגשרי ,
לאיתור פגמי ונזקי שנוצרו בה ולקביעת פעולות התחזוקה והשיקו שיש לבצע
בה .
ברוב הרשויות המקומיות שנבדקו )עיריית קריית גת ,עיריית חיפה ועיריית רמת ג(
לא היו נתוני על מצב ההנדסי של הגשרי שבתחומ ,מאחר שה לא ביצעו
סקרי יזומי לבדיקת מצב הגשרי ולאיתור ליקויי ונזקי בה  ,ובשל כ עלה
חשש לתקינות של הגשרי  .עיריית רמת ג החלה בביצוע סקר לבחינת מצב
הפיזי של הגשרי שבתחומה רק בשלהי  .2009עיריית חיפה לא עשתה במש כשני
עשורי סקר מקי' על הגשרי שבאחריותה ,ג לאחר שגורמי בעירייה העלו את
הצור בדבר .ברשות העירייה לא היו פרטי על גשרי רבי שהוקמו בתקופה זו,
וא' לא היו לה נתוני עדכניי על מצב ההנדסי של גשרי רבי שבתחומה ,והיא
הסתפקה במידע שהתקבל באקראי.

ביצוע עבודות תחזוקה בגשרי על ידי רשויות מקומיות
הביקורת העלתה ליקויי
כמובא להל:

בנושא תחזוקת הגשרי

במרבית הרשויות שנבדקו,

עיריית חיפה ועיריית קריית גת ,האחראיות לתקינות של עשרות גשרי  ,לא
תחזקו במש שני רבות את הגשרי  ,לא יזמו פעולות תדירות לתחזוקת ולא עקבו
אחר מצב ההנדסי ,ובכ כשלו בשמירה על ביטחו המשתמשי בגשרי  .עיריית
רמת ג ביצעה תחזוקה מונעת רק לעתי רחוקות ולא באופ סדיר.
עיריית חיפה לא הסדירה את נושא תחזוקת הגשרי שבאחריותה על ידי הסמכת
מחלקה ייעודית בעירייה לטפל בנושא זה ,ובשל כ הטילו הגורמי בעירייה את
האחריות זה על זה .עבודות התחזוקה בגשרי הוטלו על האג' לשיפור פני העיר,
אול התברר שהעירייה לא בדקה א ברשות האג' הידע והכלי המתאימי
לביצוע עבודות אלה ,וא האג' אכ מתחזק את הגשרי  .כתוצאה מכ הגשרי
שבאחריות העירייה לא תוחזקו במש שני .

דוגמאות לטיפול לקוי של הרשויות המקומיות בגשרי שבתחומ
מחדליה של עיריית חיפה בטיפול במפגעי בגשר דדו יצרו סכנה ממשית לחיי אד .
מחדלי אלה חמורי ביותר משו שהיא ידעה במש כשנה על הליקויי בגשר ועל
הסכנה הטמונה בשימוש בו ללא תיקונו .תפקודה של עיריית חיפה ג בעניי
הטיפול בגשר צ'רניאבסקי מורה על כשל מתמש הגובל ברשלנות .א' שהסכנה
בגשר הייתה ידועה לעירייה משנת  ,2003הרי שעד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט
 ,2009לא החלה עיריית חיפה בעבודות לתיקו הגשר ונקטה סחבת מתמשכת
בטיפול להסרת הסכנה למשתמשי בו.
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עיריית תל אביביפו נקטה סחבת במש ארבע שני בטיפולה בגשר ווקו' ,ועולה
חשש כי בשל כ הוחמר מצבו.
עיריית תל אביביפו לא הסדירה במש שני את נושא תחזוקת הגשרי
שבאחריות מרכז הירידי והקונגרסי בישראל בע"מ וחברת גני יהושע בע"מ,
ובמש שני לא דרשה לקבל אישורי על תקינות הגשרי ועל ביצוע בדיקות בה ,
ובכ נפגעה יכולתה של העירייה לפקח על מצב הגשרי ולהבטיח את תקינות .
עיריית קריית גת התרשלה במילוי חובתה להבטיח את שלו הציבור ובטיחותו .כבר
באוקטובר  2008היא קיבלה התרעות מצד הגורמי המקצועיי בעירייה על מצב
שבעת גשרי הע) שבתחומה ,ולמרות זאת לא נקטה אמצעי על מנת למנוע את
הסכנה הטמונה בשימוש בה  ,לכל הפחות באמצעות חסימת .
לרשות מקומית חובת פיקוח ג על תחזוקת של גשרי שבאחריות גורמי אחרי
בתחומה .תחזוקת הגשרי והפיקוח עליה על ידי עיריית חיפה ,עיריית תל אביב
יפו ועיריית רמת ג ,במסגרת הסכמי שנחתמו בינ לבי יזמי פרטיי  ,היו
לקויי .

סיכו והמלצות
מהדוח עולה תמונת מצב קשה באשר לתחזוקת הגשרי ברוב הרשויות המקומיות
שנבדקו; א' על פי שהרשויות הללו ה האחראיות לשמירה על מצב התקי של
הגשרי ועל תחזוקת השוטפת ,לרוב ה לא עקבו אחר מצב ההנדסי של הגשרי
ולא יזמו עבודות תחזוקה שוטפת בה  ,ובדר כלל הסתפקו בתחזוקת שבר ,כלומר
טיפול לא מתוכנ במפגע ,באירוע או בתקלה בגשר בעת התרחשות  .כמו כ נמצאו
ליקויי בטיפול ובפיקוח של הרשויות המקומיות בגשרי אשר האחריות לה
היא של יזמי פרטיי ובפיקוחה של עיריית תל אביביפו על גשרי אשר האחריות
לה היא של חברות עירוניות.
על הרשויות המקומיות להקי מאגר נתוני עדכני ושל של מצאי הגשרי
שבתחומ ,שיכלול נתוני תכנו ונתוני שוטפי ומפורטי על הגשרי  .עוד עליה
ליזו בדיקות בגשרי וביצוע סקרי מקיפי ותדירי כדי לאתר בה פגמי
ולקבוע את מידת חומרת וכדי לעקוב אחר מצב ההנדסי של הגשרי  .סקרי אלה
יהיו בסיס להכנת תכניות עבודה לתחזוקת הגשרי ולשיקומ  .על הרשויות
המקומיות לפעול לתחזוקת הגשרי על מנת להבטיח את תקינות ולפעול ללא
שיהוי לטיפול במפגעי בגשרי שבתחומ אשר עלולי לסכ את ביטחו הציבור.
לצור ביצוע פעולות אלו על הרשויות המקומיות לקבוע נהלי ותכניות עבודה
לביצוע בדיקות יזומות על פי לוח זמני קבוע ולהקפיד לפעול לפיה בצורה סדירה.
על הרשויות המקומיות להבטיח כי במקרי שבה תחזוקת הגשרי מוטלת על
חברות עירוניות או על גורמי פרטיי  ,יטפלו גורמי אלה בגשרי שבאחריות
כראוי :יבצעו מעקב סדיר אחר מצב ההנדסי ויתחזקו אות בצורה שוטפת.
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שמירה על תקינות הגשרי ועל תחזוקת חיונית ביותר מאחר שיש לה השפעה
ישירה על חיי אד ועל רכוש .נוכח העובדה שא' משרד ממשלתי לא ראה עצמו
אחראי לעניי תחזוקת הגשרי במדינה ,ובכלל זה בתחו הרשויות המקומיות,
ונוכח החומרה שבהיעדר תקנות ,הנחיות או תקני להבטחת מצב ההנדסי התקי
של הגשרי  ,מ הראוי שהממשלה תית דעתה לנושא ותמנה גור אחד שיאגד
ויסדיר את הנושא ויטפל בהכנת תקנות ,הנחיות או תקני לטיפול בתחזוקת גשרי .
הסדרת הנושא מהבחינה המקצועית והמינהלית תאפשר ג פיקוח על תקינות
הגשרי .

♦
מבוא
 .1גשר הוא מבנה הנדסי הנשע על סמכי ומוק מעל מכשול פיזי או שקע ,כגו נחל ,דר,
ואדי ,ערו ,מסילת רכבת ,ומשמש מעבר לנשיאת עומסי ניידי  ,כמו כלי רכב ,רכבות ,הולכי
רגל .7גשר יכול להיות מבנה של בטו ,פלדה ,ע או אב .יש גשרי המשמשי ג מעבירי מי או
מעברי תחתיי )תתקרקעיי ( לכלי רכב ולהולכי רגל .חלק מהגשרי המיועדי למעבר של כלי
רכב והולכי רגל משמשי ג לפרסו באמצעות מתקני פרסו שמוצבי עליה .
שמירה על מצב הנדסי ותפקודי תקי של הגשרי ועמידה באמות המידה שלפיה ה תוכננו
עשויות למנוע כשלי בגשרי ולהבטיח את שלו ציבור המשתמשי בה .
מצבו התפקודי והפיזי של גשר מושפע מתנאי סביבתו ,מאופ השימוש בו ומאופ הטיפול בו.
גורמי נזק רבי עלולי להשפיע על מצב הגשרי  ,בה פגעי מזג אוויר ,פגעי איכות הסביבה,
קורוזיה ,שחיקה ,עומס יתר ,תזוזת יסודות בשל תזוזת קרקע .8גורמי אלה עלולי להביא לידי
נזקי ברכיבי הגשרי  ,כמו למשל סדיקת בטו והתקלפותו והחלדה של מוטות הברזל) 9בגשרי
בטו(; סדיקת פלדה והתעקלותה )בגשרי פלדה(; בלייה והתפוררות של אב )בגשרי אב(; ריקבו
)בגשרי ע( ועוד.
כתוצאה מאיטיפול בנזקי עלולי להיווצר ,בי היתר ,ליקויי בגשר ולגרו שיבושי בתפקודו
ובמקרי מסוימי א! להביא לקריסתו .מלבד פגיעה בחיי אד וברכוש בעת קריסת גשר ,נפגע ג
אורח החיי  ,בי היתר בשל הנזק הכלכלי הנגר מרגע הקריסה ועד שיקו הגשר ובשל הכורח
בשימוש בחלופות .על הגורמי האחראי לגשרי לנקוט צעדי מתאימי להבטחת השימוש
בה  ,בי היתר באמצעות ביצוע עבודות תחזוקה בגשרי .
 .2בתחזוקת גשרי נכללי שני סוגי עיקריי של עבודות  תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר:
בעבודות תחזוקה שוטפת נעשי תיקוני ליקויי ברכיבי ההנדסיי של הגשר )קורות ,עמודי ,
__________________

7
8
9
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בישראל בע"מ )להל  מעצ(.
מתו  ,ÌÈ¯˘‚Ï ‰˜ÊÁ‡ ˙Â„Â·ÚÏ ÍÈ¯„Óמחלקת עבודות ציבוריות  משרד הבינוי והשיכו ).(1980
בטו הוא חומר שנסדק; א לא מתחזקי אותו כראוי ולא סותמי את הסדקי ה מתרחבי,
ומוטות הברזל שבתו הבטו עלולי להיחש %ולהחליד.
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מיסעה ,10בסיס הגשר ועוד( ,בטר יגיעו לכשל .את העבודות הנדרשות יש לבצע על פי תכנית
עבודה לתחזוקת גשרי המבוססת על סקרי מקצועיי יזומי ותדירי  .תחזוקת שבר כוללת
טיפול לא מתוכנ במפגע ,באירוע או בתקלה בגשרי בעת התרחשות  ,לאחר ביצוע סקירה
מקצועית בגשר להגדרת הנזקי לרכיביו ולקביעת הפעולות הנדרשות לתיקונו .על מנת למנוע
כשלי בגשרי ולשמור על בטיחות המשתמשי בה יש להקפיד על תחזוקה שוטפת )בשילוב
תחזוקת שבר בעת הצור( ,ולא להסתפק בתחזוקת שבר בלבד .אופי התחזוקה של הגשרי
משתנה לפי החומר שממנו ה עשויי .
מעקב שוט! אחר מצבו ההנדסי של הגשר על ידי ביצוע בדיקות תדירות ויזומות בו מאפשר לבחו
את מצב הפיזי והתפקודי של רכיבי הגשר ,וא נמצאו בה פגמי  לבדוק את מידת חומרת ,
לקבוע אילו פעולות יש לנקוט לש תחזוקת הגשר ומה מידת הדחיפות לביצוע ,ולהתריע על
מצבי מסוכני הדורשי טיפול מידי .תכנו של פעולות תחזוקה בגשרי מאפשר תיקו ליקויי
ברכיבי לפני הגיע לכשל ולמנוע מצב שבו הנזק לרכיב או א! לגשר כולו יהיה בלתי הפי ,או
מצב שבו תיקו הגשר לא יהיה כדאי מהבחינה הכלכלית .באמצעות מעקב שוט! אחר מצאי
הגשרי נית לתכנ פעולות תחזוקה ושיקו ולקבוע סדרי עדיפות לביצוע .על מנת לקיי מעקב
סדיר אחר מצב כלל הגשרי שבתחו אחריות של הרשויות המקומיות ,יש צור בארגו רשימת
מצאי ומאגר נתוני עדכניי ומפורטי על כל הגשרי .
 .3בתחומי הרשויות המקומיות בישראל קיימי מאות גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל .חלק
מהגשרי נתוני באחריות הרשות המקומית ,וחלק באחריות גופי אחרי  ,כמו גופי
סטטוטוריי  ,כגו תאגידי עירוניי ; יזמי פרטיי  ,כגו חברות פרסו  ,בתי מלו וקניוני )בדר
כלל מדובר בגשרי להולכי רגל(; חברות ממשלתיות או גופי בעלי זיכיו ,כגו מעצ  החברה
הלאומית לדרכי בישראל בע"מ )להל  מעצ( ,חברת רכבת ישראל בע"מ )להל  רכבת ישראל(
וחברת נתיבי איילו בע"מ.
על הרשויות המקומיות לדאוג לתקינות הגשרי שבתחומ על מנת למנוע פגיעה בשלו הציבור
ובביטחונו .חובה זו מוטלת עליה מתוק! הסמכות הכללית שניתנה לה בפקודת העיריות ]נוסח
חדש[ )להל  פקודת העיריות( ,בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א) 1950להל  צו
המועצות המקומיות( ובצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958להל  צו
המועצות האזוריות( ,ומפסיקות בית המשפט העליו ,כמפורט להל:
מתוק! הסמכות הכללית שניתנה לעיריות בפקודת העיריות מוטלת עליה החובה לעשות כל
מעשה הדרוש לש שמירה על תחו העירייה ,בריאות הציבור וביטחונו .בפקודה צוי ג כי
העירייה "תפקח על הקמת  ,הריסת  ,שינוי ותיקונ של בניני  ."11מאחר ש"גשר" נכלל
בהגדרת "בניי" הרי שהוראה זו מחייבת את הרשויות המקומיות לנקוט אמצעי לשמירה ג על
תקינות של גשרי  .פקודת העיריות עוסקת ג במבני מסוכני  ,כ שבסמכותה של העירייה
"לצוות כי ייהרסו בניני  ,המעכבי או מפריעי אוורור ,או שה בלתי סניטריי או מזיקי
מבחינה אחרת לבריאות הציבור ,או שה מסוכני ".
__________________

10
11

חלק ממבנה הגשר הנתמ על נציבי ונושא את העומס הנייד ,כמוגדר בתק ישראלי  1227חלק 1
)עומסי בגשרי :גשרי דר(.
לפי פקודת העיריות ,בניי הוא "כל מבנה ,בי של אב ובי של בטו ,חימר ,ברזל ,ע* או חומר אחר,
ולרבות כל יסוד ,קיר ,גג ...או חלק מבני או כל המחובר בה ,או כל קיר ,סוללתעפר ,גדר ,גדר
כלונסאות או מבנה אחר המקי %או תוח ,או מיועד להקי %או לתחו ,קרקע או שטח".
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בנוגע למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות נלמדת סמכות זו מסמכותה הכללית של המועצה ,על
פי צו המועצות המקומיות וצו המועצות האזוריות ,לדאוג לפיתוח תחו המועצה ולשיפורו,
לביצוע עבודות ציבוריות ולסילוק מפגעי  ,ולפעול בכל עניי הנוגע לציבור בתחו המועצה.
 .4בעניי חובת הזהירות של רשות מקומית קבע בית המשפט העליו כדלהל" :מחייב ההגיו
לקבוע כי ,מקו שקיימי שקע ,בור או פג אחר בכביש הציבורי שבתחומי העיריה ,אשר מהווי
סכנה למשתמשי בו ,תהא העיריה חייבת כלפיה לנקוט אמצעי זהירות סבירי " .12בפסק די
אחר 13קבע בית המשפט העליו" :א המוטלת על גו! שלטוני חובת זהירות מושגית למנוע נזק
בשל בטיחות לקויה של מבנה ,שעה שהמבנה אינו בבעלותו או בחזקתו של הגו! השלטוני? רבי
ה השיקולי שיש לקחת בחשבו .בראש ובראשונה עומדת הסמכות הסטטוטורית .עלפי
פקודת העיריות ]נוסח חדש[ מוסמכת עירייה לעשות כל הדרוש לשמירה על ביטחו הציבור
בתחומי העירייה ...הוראה מיוחדת מסמיכה את העירייה לצוות על הריסת של בנייני מסוכני ...
סמכויות אלה מעניקות לעירייה כוח שלטוני באשר לשמירת בטיחות של מבני  ...הסמכויות
הסטטוטוריות יוצרות תפקיד ציבורי ומעניקות מעמד של שליטה ופיקוח .כל אלה יוצרי תשתית
עובדתית ,אשר ממנה נית להסיק ,כי הגו! השלטוני צרי לצפות ,ששימוש או אישימוש רשלני
בכוחותיו עשויי לגרו נזק מהמבני המסוכני לאנשי המצויי בקרבת  .זאת ועוד :הנזק
הצפוי עשוי להיות פגיעה בחיי אד  .כנגד פגיעה שכזו צרי גו! שלטוני ,שבידו הכוח למנוע את
הפגיעה ,לנקוט אמצעי זהירות".
בית המשפט הוסי! כי "חובת זהירות מושגית בנזיקי קיימת ה לעניי פעולות 'פרטיות' של
הרשות השלטונית )כמעבידה או כמחזיקה ברכוש וכיוצא בזה( וה לעניי פעולות 'מינהליות' של
הרשות השלטונית) ,בי א ה מעוגנות בהוראה חקוקה ספציפית ובי א ה נובעות מסמכויות
המינהל הכלליות( או של עובדי הציבור הפועלי במסגרתה .באלה כבאלה עליה לצפות ,בתנאי
מסוימי  ,כי התרשלות תגרו נזק ,ויש לנקוט אמצעי זהירות סבירי כדי למנוע אותו נזק" .בפסק
די נוס! 14קבע בית המשפט העליו" :הכלל הוא כי עצ היות הנתבע גור מפקח ,בי שלטוני
ובי אחר ,אי בו כשלעצמו כדי לשלול הטלת אחריות בנזיקי .העובדה כי קיי גור מבצע
הנושא בחובת זהירות כלפי מי שנית לצפות כי ייפגע מ המעשה או המחדל הרשלניי  ,אינה
שוללת את חובת הזהירות המוטלת על הגור המפקח ואת הקירבה בינו ובי הניזוקי
הפוטנציאליי  ,כמי שמסתמכי על אותו הפיקוח .חובת הזהירות המוטלת על הגור המפקח
קמה ,אפוא ,בצד החובה המוטלת על הגור המבצע ובמלי אחרות ,הגור המבצע נושא
באחריות בגי רשלנות בביצוע והגור המפקח נושא באחריות בגי רשלנות בפיקוח ,ואי האחת
מוציאה את רעותה".
בעניי החובה לפעול ללא שיהוי קבע בית המשפט כי "חובת הרשות ,כאשר הגיעה השעה לפעול,
מורכבת משלוש חובות משנה .ראשית ,חובה על הרשות לברר ולהחליט א יש לה ,בנסיבות
המקרה סמכות לפעול .שנית ,א יש לה סמכות ,חובה עליה להפעיל את שיקול הדעת שלה כדי
להחליט א וכיצד להפעיל את הסמכות .שלישית ,היא חייבת לפעול במהירות הראויה".15

__________________
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מהחקיקה והפסיקה שהובאו לעיל עולה שעל הרשות המקומית לדאוג לתחזוקת הגשרי
שבתחומה ,בי באופ ישיר ובי בדר של פיקוח על גורמי אחרי .16
נושא התחזוקה נדו במבוא לתק ישראלי העוסק בהיבטי תחזוקה של בנייני מגורי  .על חשיבות
התחזוקה נאמרו דברי אלה ,היפי ג לנושא דוח זה" :פעולות תחזוקה בבניי מיועדות לשמור
על תפקודו התקי של הבניי ,על חזותו ,על ערכו הכלכלי ,וכמו כ על בריאות ועל בטיחות של
המשתמשי בו ,של המבקרי בו ושל החולפי על ידו .להשגת יעדי אלה יש לבצע תחזוקה תו
שימוש נכו בנכס .שמירה על רמת תחזוקה הולמת חשובה לכל המשתמשי בבניי .למרות זאת,
נושא תחזוקת הבניי מוזנח לעיתי קרובות ,בשל חוסר הבנה של העובדה ,שהתבלות הבניי
תגרו בעתיד להוצאות גדולות מההוצאות הדרושות לשמירה על רמת תחזוקה נאותה".17
 .5באוגוסט  2007קרס גשר במדינת מינסוטה שבארצות הברית )להל  ארה"ב( וגר למות
ולפציעת של עשרות בני אד  .על פי מידע שהתפרס בתקשורת ,הגשר ,שלא טופל ולא תוחזק
באופ שוט! לאור שני  ,קרס בזמ ביצוע עבודות תחזוקה בו.
יו"ר איגוד המהנדסי לבנייה ותשתיות לשעבר ,ד"ר יואב סרנה ,ציי 18לאחר התמוטטות הגשר
במינסוטה כי "בישראל תקציבי זעומי לתחזוקת גשרי ולכ לא מ הנמנע שג בישראל
יתמוטט גשר ...אחת הסיבות האפשריות להתמוטטות פתאומית של הגשר היא חוסר תחזוקה
הולמת במש כל שנות קיומו של הגשר ...לא מ הנמנע שהמש ההזנחה של תחזוקת הגשרי
תגרו בעתיד לאסו".
˜ ·  : · " ‰ ¯ ‡ · Ô ˜ ˙ ˙ Ú Èבמדינות רבות בעול  ,כגו ארה"ב ,אנגליה ,קנדה ,דנמרק ,צרפת,
בלגיה ,גרמניה ,שוודיה ואיטליה ,קיימות הנחיות בנושא סקירת גשרי  ,ולפיה יש לבצע בגשרי
שבתחו המדינה סקרי ובדיקות בתדירויות ובהיקפי מתאימי  .19להל דוגמה להתפתחות
ניהול תחזוקת גשרי בארה"ב:
אחרי מלחמת העול השנייה הושקעו בארה"ב משאבי רבי בפיתוח כבישי ומבני דר חדשי ,
אול בשני העשורי שלאחר המלחמה ,רוב מחלקות התחבורה בארה"ב השקיעו מעט בבדיקת
גשרי ישני ובתחזוקת .20
בשנת  1967התמוטט הגשר  Silver bridgeמעל נהר אוהיו במערב וירג'יניה בארה"ב ,והדבר
הביא למות של עשרות בני אד  .כתוצאה מקריסת הגשר הופעלה ב 1968תכנית לאומית
לסקירת גשרי שהכירה בצור לקיי סקרי תקופתיי סדירי בגשרי ברחבי המדינה.21
בשנת  1971גיבש  FHWA - Federal highway administrationאת התק הלאומי לסקירת
ובדיקת גשרי בארה"ב ,22ובשני שלאחר מכ עבר התק עדכוני רבי  .לפי התק ,מחלקות
התחבורה במדינה נדרשו להקי מערכת לארגו ולביצוע סקרי בגשרי שבאחריות .בתק
נכללו ,בי היתר ,הנחיות לתדירות ביצוע הסקרי ולרמה המקצועית וההכשרה הנדרשות מ
__________________
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כמו יזמי פרטיי ,שאחריות לתחזוקת הגשרי הוסדרה בהסכמי בינ לבי הרשות המקומית.
מתו ) ¯Â·Èˆ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ·Ó ˙ÂÁÈË· ÔÈÈÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂדצמבר ,(2003
עמ' ) 177בצטטו את המבוא של חלק  1לתק ישראלי  ,1525ניהול תחזוקת בנייני :רכיבי וגימור(.
באתר האינטרנט של איגוד המהנדסי לבנייה ותשתיות בישראל.
)"Probability-based bridge inspection strategy", Journal of structural engineering (1993
Bridge Inspection Manual, Texas department of transportation
Bridge Inspection Manual, Texas department of transportation
)National Bridge Inspection Standards (NBIS
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הסוקרי  .בתק נקבע שעל כל מדינה ממדינות ארה"ב להכי מאגר נתוני )אינוונטר( של הגשרי
הנמצאי באחריותה.

פעולות הביקורת
בחודשי מרסאוגוסט  2009ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בעיריות חיפה ,תל אביביפו,
רמת ג וקריית גת על מנת לבדוק את תחזוקת הגשרי לכלי רכב ולהולכי רגל שבאחריות .כמו כ
נבדקו פעולות העיריות בכל הנוגע לתחזוקת גשרי המוקמי בתחו עירוני ונמצאי באחריות
תאגידי של העירייה ובאחריות יזמי פרטיי  .נושא הקמת מאגר נתוני ומצאי הגשרי בתחו
הרשויות המקומיות נבח ג במועצות האזוריות מטה יהודה ,חבל מודיעי ועמק המעיינות.
בדיקות השלמה נעשו במשרדי התחבורה והבטיחות בדרכי )להל  משרד התחבורה( ,התשתיות
הלאומיות ,התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( והבינוי והשיכו )להל  משרד
השיכו( ,במכו התקני הישראלי ובמעצ .23מלבד זאת ,בחודשי נובמברדצמבר  2008פנה
משרד מבקר המדינה לרשויות המקומיות בישראל על מנת לקבל מה מידע על מצאי הגשרי
שבתחומ ובכלל זה נתוני על מספר הגשרי  ,שמותיה וכתובותיה ; שנת הקמת ; שמות
הגופי שהקימו אות והגופי האחראי לתחזוקת  .חלק מממצאי הביקורת התבססו על מידע
זה.
בביקורת נבדקו הנושאי האלה :טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת גשרי ; הפעולות
שנוקטות הרשויות המקומיות לשמירה על תקינות הגשרי שבתחומ ,כמו הכנת מאגר נתוני
ומצאי גשרי  ,ביצוע סקרי הנדסיי ועבודות תחזוקה בגשרי ; יחסי הגומלי בי הרשויות
המקומיות ובי תאגידי עירוניי ויזמי פרטיי בנוגע לתחזוקת גשרי .

טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת גשרי
ב 16.3.05התקיי בוועדת הכלכלה של הכנסת דיו יחיד בנושא מצב הגשרי בישראל .הדיו
התקיי בעקבות כתבה שהתפרסמה בתקשורת בפברואר  2005ובה צוי כי יותר משליש מהגשרי
באר אינ תקיני בשל היעדר תחזוקה .נציג משרד התחבורה ציי בדיו כי אי כיו סכנה של
התמוטטות גשרי באר .בדיו נאמר כי "אי רשות אחת שמפקחת על כל הגשרי במדינת
ישראל" ,וכי "כל גו! מפקח על התשתית שלו ]למשל[ הרכבת ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,מעצ"
)ההדגשה אינה במקור( .בדיו ציי יו"ר הוועדה שבכוונתו להעלות את נושא מימו וביצוע
תחזוקת הגשרי לדיו משות! אצל שר התחבורה ושר האוצר.

__________________
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לא נבדקה תחזוקת הגשרי שבאחריות מעצ.
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„¯˘Ó ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó) Â˜„·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï
ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ,˙Â˜˙ ˙Î‰ ÌÊÈ Â‡ ÔÈÎ‰ (˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰
‡˙ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰È„Ó· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ‡˘Â
.Ì‰· ÏÂÙÈË‰Â ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï ËÂ˜Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
ˆÚÓ ˙ÂÈÁ‰ ÔÈÈÚ·) ‡˘Â· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÂÁ‰ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ
¯‡.(Í˘Ó‰· Â
משרד התחבורה ,24משרד השיכו ומשרד התשתיות הלאומיות מסרו כי ככלל אי ה עוסקי
בתחזוקת גשרי  ,ולא הכינו הנחיות לתחזוקת  .יתרה מכ ,א! משרד לא ראה עצמו אחראי
מקצועית לעניי תחזוקת הגשרי במדינה ובכלל זה בתחו הרשויות המקומיות .ג מכו התקני
הישראלי ,25הכפו! למשרד התמ"ת ,26לא הכי תק ישראלי לתחזוקת גשרי ולא נמצא כי
התקבלה אצלו פנייה להכנת תק כזה.
משרד התחבורה מסר כי ידוע לו שמצב התחזוקה ברשויות המקומיות אינו תקי ,וזאת מאחר
שנושא התחזוקה אינו עומד בראש סדר העדיפויות שלה .עוד מסר המשרד כי הוא אינו מעורב
כלל בתחזוקת גשרי  ,וכי אי לו הידע והסמכויות לקביעת תכנית לתחזוקת גשרי או למת
הנחיות בעניי .המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי הוא עוסק בנושאי
התנועתיי ואי זה מתפקידו לעסוק בנושאי ההנדסיי .
משרד השיכו מסר כי אי לו מנדט לעסוק בהלי התחזוקה ,וכי הוא מוסר כל פרויקט שהוא
מתכנ ומבצע לידי הגור שאמור לקבל אותו ,ובכלל זה את האחריות לתחזוקתו .עוד נמסר כי
למשרד אי ניסיו מצטבר משמעותי שממנו יוכל לתרו לנושא ,ולמותר לציי שאי לו מסד
נורמטיבי לתחזוקת גשרי .
משרד התשתיות הלאומיות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי המשרד אינו
עוסק בתחזוקת גשרי  ,וכי אי לו מידע בנושא זה.
משרד התמ"ת מסר במועד סיו הביקורת כי לא התקבלה שו דרישה או פנייה במכו התקני
הישראלי מכל גור שבאחריותו גשרי בדבר הכנת תק לתחזוקת גשרי  ,וכי הכנת תק כזה אינה
כלולה בתכנית העבודה של המכו.

__________________
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משרד התחבורה אחראי לקיו שירותי תחבורה סדירי ויעילי ביבשה ,באוויר ובי  .המשרד עוסק,
בי היתר ,בפיתוח מערכות תחבורה ובבטיחות בדרכי .
חוק התקני  ,התשי"ג ,1953מסדיר את התקינה בישראל .חוק זה העניק למכו התקני הישראלי
מעמד של תאגיד סטטוטורי וסמכות לקבוע תקני  .בחוק נקבע כי "מטרת המכו היא תקינה והבטחת
רמה נאותה של טיב המצרכי  ,א בקביעת תקני וא בדר" אחרת ,ורשאי הוא ,בי השאר ,לערו"
מחקרי  ,סקרי ובדיקות של חמרי  ,מוצרי ומיתקני  ,לאשר מיפרטי וכללי טכניי ולעודד את
השימוש בה  ,ולקיי השגחה על ייצור מצרכי בהתא לכללי שקבע וכ לעסוק באיסו #מידע,
מיונו והפצתו" .השר הממונה על ביצוע חוק התקני הוא שר התמ"ת.
המשרד מופקד על קידו ענפי התעשייה והמסחר ועל קידו התעסוקה באמצעות שימוש בכלי
תקציביי  ,מינהליי ותחיקתיי .
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˜  : ‰ È È  · ‰ „ Âבדצמבר  2006קיבלה הממשלה החלטה על ביצוע פעולות שעליה המליצה
ועדת היגוי ,27שהוקמה לצור גיבוש הצעות ליישו המלצות דוח ועדת חקירה ממלכתית בראשות
השופט בדימוס ורדימוס זילר לבדיקת נושא בטיחות של מבני ומקומות המשמשי את הציבור
והאמצעי להבטחת בטיחות )להל  ועדת זילר( .28על פי ההחלטה ,הטילה הממשלה על משרד
השיכו להשלי את הכנתו של קוד בנייה 29ישראלי ,ובו ירוכזו כל ההוראות וההנחיות בתחו
הבנייה.30
משרד השיכו מסר כי מטרת הפרק שיעסוק בתחזוקה היא ,בי היתר ,להבטיח תחזוקה של מבני
לאחר שיימסרו למשתמשי בה  ,וכי בכוונת המשרד לכלול נושא זה בתקנות התכנו והבנייה.
עוד מסר המשרד כי הקוד לא יעסוק בתחזוקת מבני ואלמנטי שכבר הוקמו" ,ע זאת ,במסגרת
הקוד ,יש כוונה להתייחס להוראות שתאפשרנה את התחזוקה הנדרשת לעתיד" .המשרד הדגיש כי
קוד הבנייה יעסוק רק בבנייה חדשה ,וכי מהותו היא גיבוש תנאי לקבלת היתרי בנייה למבני
שיוקמו בעתיד .31משרד השיכו מסר בתשובתו מיוני  2010כי תהלי הכנת קוד הבנייה ארו
ומורכב .עד מועד סיו הביקורת באוגוסט  2009טר פורס הקוד.
משרד השיכו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי אחת מוועדות ההיגוי
שהוקמו )לצור הכנת קוד הבנייה( אמורה ,בי היתר" ,לטפל ה בהכנת הוראות בדבר הקמת
גשרי וה בדבר הבטחת התחזוקה הנדרשת לגבי גשרי העתידיי להיבנות".
 :ˆÚÓמעצ אחראית למערכת הכבישי הביעירוניי במדינה ועוסקת ,בי היתר ,בתכנו ובפיתוח
כבישי חדשי )לרבות גשרי ( ובתחזוקת הקיימי  .לפי נתוני מעצ ,באחריותה למעלה מ820
גשרי  .ביוני  1980הכינה מחלקת עבודות ציבוריות  מע"צ" 32מדרי לעבודות אחזקה לגשרי ".
במדרי נקבע ,בי היתר ,כי יש לבצע בדיקות שגרתיות בגשרי לפחות אחת לשנתיי  ,וכי גשרי
__________________
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ב 15.2.04החליטה הממשלה להקי ועדת היגוי מצומצמת לעניי הדוח הסופי של ועדת חקירה
ממלכתית )ראו להל( ,ש"תגבש הצעות לדרכי ליישו המלצותיו ,תכי הצעה לתוכנית פעולה
ולמשאבי הנדרשי ליישומה של תוכנית זו ותביא תו"  6חודשי לאישור הממשלה" .ב31.3.04
מינה שר הפני דאז את חברי ועדת ההיגוי.
בעקבות התמוטטות רצפת אול השמחות ורסאי בירושלי במאי  2001החליטה הממשלה להקי
ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק ועדותחקירה ,התשכ"ט .1968בדצמבר  2003הגישה ועדת החקירה
לממשלה דוח סופי על מכלול הנושאי הנוגעי לאמצעי להבטחת בטיחות של מבני ומקומות
המשמשי את הציבור.
קוד בנייה הוא מערכת הוראות הכוללת את הס #המינימלי הנחו +על מנת להבטיח את האיכות
והבטיחות הנדרשות לתכנו וביצוע של מבני מנקודת המבט של החברה והמדינה‰ÈÈ·‰ „Â˜ ÒÎ .
 ,(25.9.08) ‰Ò„‰Â ÔÂÎ˙ Ï‰ÈÓ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ,ÈÏ‡¯˘È‰עמ' .5
המטרות העיקריות של קוד הבנייה ה ארגו המערכת המבוזרת של חוקי  ,תקנות ונהלי הנוגעי
לבנייה וגיבוש לקוד בנייה "אחיד ובהיר" ,התאמת הנורמות להתפתחות הידע ולניסיו הנצבר,
ולבסו #יצירת קוד בנייה מקי ,#מעודכ וממוי לפי נושאי  ,הכולל את כל הוראות הבנייה המחייבות.
הקוד יהיה בעל מער" מובנה וייער" בדר" קלה להתמצאות ונוחה לשימוש‰ÈÈ·‰ „Â˜ ÒÎ .
.(25.9.08) ‰Ò„‰Â ÔÂÎ˙ Ï‰ÈÓ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ,ÈÏ‡¯˘È‰
ממשרד השיכו נמסר כי תהלי" הכנת קוד הבנייה מצוי בראשיתו ,וכי בשלב הנוכחי נעשה איסו#
ומיו של כל החוקי  ,התקנות ,התקני  ,המפרטי וההנחיות וכ איתור פרקי מקבילי בקודי זרי
ובתקינה זרה.
מחלקת עבודות ציבוריות )להל  מע"צ( הייתה מחלקה במשרד הבינוי והשיכו ,ובהמש" יחידת
סמ" של משרד התחבורה .בהחלטת ממשלה מס'  779מ 15.9.03בנושא "צמצו כוחאד במשרדי
הממשלה )סגירת מע"צ והקמת חברת כבישי בינעירוניי (" הוחלט לסגור את מע"צ ולהעביר את
סמכויותיה לחברה ממשלתית .בנובמבר  2003הוקמה החברה הממשלתית וביולי  2004החלה לפעול.
ב 16.3.05שינתה החברה את שמה ל"מעצ  החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ".

טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל

בעלי הגבלת עומס מותר יש לבדוק אחת לשנה לפחות .עוד נקבע כי גשרי שבה נמצאו פגמי יש
לבחו בתדירות גבוהה יותר כדי להבטיח את שלמות מבנה הגשר ואת ביטחו הציבור.
לאחר שההנחיות במדרי לא קוימו באופ שיטתי ,החלה מע"צ בתחילת שנות ה 2000בהנעת
תהלי לאפיו ופיתוח מערכת לניהול תחזוקת הגשרי שבאחריותה .לצור כ התקשרה מע"צ
ע יוע לבחינת תהליכי קיימי בעול בנושא בדיקה ותחזוקה של גשרי  ,ובהמש התקשרה
ג ע חברת הנדסה המתמחה בגשרי  ,לש הכנת מתודולוגיה להקמת מער תחזוקת גשרי .
באוגוסט  2005מינתה מעצ צוות היגוי לנושא שיקו ותחזוקה של גשרי  ,שמטרותיו ,בי היתר,
לקבוע "תעודת זיהוי" לגשרי  ,33לקבוע נוהלי סקירה ,34לקבל החלטות בדבר שיקו גשרי תחת
אילוצי תקציב נתו ולבחו מערכת לניהול תחזוקת גשרי שתתאי לצורכי המדינה ומעצ .בכתב
המינוי צוי כי הצוות יבצע את עבודתו על סמ ידע ,תקני והנחיות הקיימי בעול והתאמת
למדינת ישראל .מעצ החלה בפיתוח מערכת לניהול תחזוקת גשרי ומבני דר ,אשר מבוססת על
ביצוע סקרי תדירי בגשרי  35לש בחינה ותיעוד של מצב הפיזי של מרכיבי הגשרי ומת
דרגות )ציוני ( לחומרת הנזקי והיקפ  .על סמ הציוני הניתני לרכיבי הגשר נקבע ציו
משוקלל לגשר ,וממנו נגזרת מידת דחיפות הטיפול בו .כתוצר תפיק המערכת דוחות ותכניות
פעולה לתחזוקת גשרי ולשיקומ .
לפי הנחיות מעצ ,על הסקרי להיעשות על ידי סוקרי שהוסמכו על ידיה )מעצ מקיימת קורסי
מיוחדי להכשרת סוקרי ( ,וסוגי הסקירה השוני צריכי להתבצע על ידי סוקרי בעלי דרגות
הסמכה שונות.
·˘˙ È„Î) Ì‰· ÌÈ¯˜Ò ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈ¯˘‚ „ÂÚÈ˙Ï ÌÈÏ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ˙Î‰· ˆÚÓ ‰ÏÁ‰ 2005
ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ÏÂ‰ÈÏ ˙Î¯ÚÓ ˙Á˙ÙÓ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ .36(ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ì·ˆÓ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï
˘·‡˙ÂÈÁ‰ Â˙ ‡ÏÂ ÌÈ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙· Â˜ÒÚ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ .‰˙ÂÈ¯Á
Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ ‡ÏÏ ˆÚÓ ‰ÏÚÙ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ÔÂÈÒÈ È¯ÒÁ ÂÈ‰ ÍÎ Ï˘·Â ,Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï
„¯˘Ó Û‡ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡Ï ‰ÈÎ‰˘ ˙ÂÈÁ‰‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó
.È˙Ï˘ÓÓ
__________________
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ב"הנחיות לביצוע סקירת גשרי ומבני דר"" של מעצ" ,תעודת זיהוי של גשר" מוגדר טופס שבו
מרוכזי נתוני על הגשר ,למשל ,ש המבנה ,כתובת ,שנת הקמה ומידות גאומטריות.
ב"הנחיות לביצוע סקירת גשרי ומבני דר"" של מעצ" ,סקר" מוגדר בדיקה הנדסית ויזואלית בעיקרה
לאיתור פגמי מבניי או בטיחותיי במבנה .תוצאות הסקירה ודירוג מצב הרכיבי בגשר ה אמת
מידה הנדסית למצב המבנה.
לפי הנחיות מעצ ,יש כמה סוגי של סקירות )בדיקות( .1 :סקירה ראשונית ומקיפה של הגשר לבדיקת
מצב הפיזי של מרכיביו ,לאיתור אלמנטי פגומי ולאיתור ליקויי בביצוע ו/או בתכנו של הגשר.
בעקבות סקירה זו הגשר נכנס לאינוונטר הגשרי של מעצ;  .2סקירה שגרתית או תקופתית לאיתור
שינויי במבנה או שינויי במצב הפיזי של מרכיביו .בסקירה זו קובעי את פעולות הטיפול בגשר
ואת דחיפות על מנת לקבוע את עדיפות הטיפול בגשר .על הסקירה השגרתית להתבצע אחת
לשנתיי  ,א" הסוקר יכול לקבוע שמועד הסקירה הבא יוקד לפי תוצאות הבדיקה שעשה;  .3סקירת
בקרת נזקי בגשר לאחר אירוע שאירע בו או בסמו" לו ,כמו תאונת דרכי או אסו טבע ,לצור"
בחינת הנזקי שנגרמו למבנה הגשר;  .4סקירה מעמיקה ,המתבצעת א בסקירה הראשונית או
השגרתית מזהי תופעה חריגה במבנה ,ולש כ" נעזרי בציוד מיוחד ובבדיקות מעבדה.
המסמכי שהוכנו ואושרו על ידי צוות ההיגוי כוללי  ,בי היתר ,מדרי" לתיעוד גשרי  ,נוהל זיהוי,
מספור וסימו גשרי  ,הנחיות לביצוע סקירת גשרי  ,הנחיות להערכת המצב המבני של גשרי ונוהל
סוקרי גשרי .
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מעצ מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי היא מייחסת חשיבות רבה לדוח
הביקורת .עוד מסרה מעצ" :היינו שמחי א היה קיי גור ממלכתי שעימו יכולנו להיווע ו/או
לקבל ממנו הנחיות ...הדוח עצמו מצביע על כ שגו! כזה איננו בנמצא!!!".
בהתייחסות משרד הפני מינואר  2010לממצאי הדוח הוא מסר כי "האחריות על קביעת תקני
ואכיפת בנושא אחזקת גשרי  ,ככל שהינה קיימת ,אינה בתחו האחריות ובתחו המומחיות של
משרד הפני ".

✯
˘‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ˘È˘ ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ· ˙ÈÂÈÁ Ì˙˜ÂÊÁ˙ ÏÚÂ ÌÈ¯˘‚‰ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ‰¯ÈÓ
ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ú‚Â· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˆÚÓ ˙ÂÏÂÚÙÓ „·Ï .˘ÂÎ¯ ÏÚÂ Ì„‡ ÈÈÁ ÏÚ
˘·‡˙ÁË·‰· Ì‚ ˜ÂÒÚÈ˘ ‰ÈÈ·‰ „Â˜ ˙Î‰Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó· ÌÈÎÈÏ‰ ˙ÏÁ˙‰Â ‰˙ÂÈ¯Á
Â‡ ˙ÂÈÁ‰ ,˙Â˜˙ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÂÈÎ‰ ‡Ï ,‰˘„Á ‰ÈÈ· Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰
˙˜ÌÈ¯˘‚ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÁË·‰ÏÂ ÌÈ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÌÈ
˘·‡.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ì‰·Â ,‰È„Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÈ¯Á
ÔÈÈÚÏ È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ ‰‡¯ ‡Ï È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Û‡ ÂÈÙÏÂ ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÁÎÂ
˙˙Î‰Ï ÌÈÎÏ‰Ó ÌÊÈ ‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰È„Ó· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ
Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÈÁ‰ ¯„ÚÈ‰·˘ ‰¯ÓÂÁ‰ ÁÎÂÂ ,ÍÎÏ ˙ÂÈÁ‰
˙‡ ¯È„ÒÈÂ „‚‡È˘ „Á‡ Ì¯Â‚ ‰Ó˙Â ‡˘ÂÏ ‰˙Ú„ Ô˙È˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ¯˘‚‰
‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰ .ÌÈ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜˙ Â‡ ˙ÂÈÁ‰ ,˙Â˜˙ ˙Î‰· ÏÙËÈÂ ‡˘Â‰
.ÌÈ¯˘‚‰ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì‚ ¯˘Ù‡˙ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÁ·‰Ó

הכנת מאגר נתוני ומצאי גשרי
על מנת שרשות מקומית תוכל לקיי מעקב סדיר אחר מצב ההנדסי של כלל הגשרי שבתחומה
ולטפל בה באופ שוט! עליה לנהל מאגר נתוני עדכני של מצאי הגשרי שברשותה .על מאגר
הנתוני לכלול .1 :נתוני מזהי של הגשר ,כגו ש הגשר ,שנת הקמה ,כתובת )כולל גוש
וחלקה( ,פרטי הגו! שהקי את הגשר ,פרטי הגו! האחראי לתחזוקתו;  .2נתוני תכנו ,כגו
מידות גאומטריות ,סוגי החומרי שמה מורכב הגשר ,מספר נתיבי הנסיעה ומסלולי הנסיעה,
גבריט הגשר ,37עומסי מותרי ונתוני מבניי ) 38להל  נתוני הנדסיי (;  .3נתוני שוטפי ,
כגו עבודות תחזוקה ,שינויי מבניי  ,שינוי בגבריט ,שינוי בעומס המותר ומצב ההנדסי של
רכיבי הגשר )לפי תוצאות בדיקות הנדסיות(.
__________________

37
38
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גבריט הגשר הוא מרווח אנכי חופשי ,דהיינו מרווח הגובה הפנוי מתחת לגשר.
תכניות הקמה הכוללות נתוני על רכיבי הגשר )קורות ,עמודי ,מיסעה ועוד(.
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˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ Ï˘ ÌÈÂ˙ È¯‚‡Ó ÌÂ˘È¯· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘·„˜,42˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,41Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,40ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,39‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ :Â
˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â 44˙ÂÈÈÚÓ‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,43‰„Â‰È ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
È·‚Ï Ô‰ ÌÈ·¯ ÌÈÂ˙ ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï˘ ÍÎÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .45ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á
‚˘¯;ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚ È·‚Ï Ô‰Â Ô‰È„È· ‰Â˙ Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÌÈ
ÌÈÂ˙Â ÌÈÈÒ„‰ ÌÈÂ˙ ,ÌÈÈÂÎ˙ ÌÈÂ˙ ,ÌÈ‰ÊÓ ÌÈÂ˙Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Ô˙Â˘¯· ÂÈ‰ ‡Ï
˘.ÌÈÓÏ˘Â ÌÈÈÎ„Ú ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÂ˙‰ (ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ) Ô˜ÏÁ·Â ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ÌÈÙËÂ
·ÔÓÂÁ˙·˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ÌÈ¯˘‚‰ ¯ÙÒÓ ÂÓÎ ,ÈÒÈÒ· Ú„ÈÓ 46˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰È‰ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ
).(Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ
ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ˙ÂÈÈÚÓ‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ,‰„Â‰È ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ
לא היו פרטי על הגופי האחראי לתחזוקת חלק מהגשרי שבתחומ  ,פרטי על הגופי
שהקימו אות ועוד.
 ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚהכינה רק בעקבות פניית צוות הביקורת שתי רשימות של גשרי הנמצאי בתחומה.
ברשימה הראשונה ,שכללה  40גשרי ,היו חסרי נתוני רבי .לא נכללו בה  25גשרי ,אשר
דבר קיומ הועלה רק בעקבות פעולות הביקורת .במאי  ,2009לאחר הערת צוות הביקורת ,הכינה
העירייה רשימה חדשה של מצאי הגשרי ,והפע נכללו בה  65גשרי .נמצא כי ג מרשימה זו
נעדרו נתוני מזהי שהעירייה התבקשה לספק.
 Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚהשלימה באפריל  ,472009באמצעות משרד מהנדסי ,רשימה עדכנית של מצאי
הגשרי שבתחומה.

__________________
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בתחו העיר חיפה יש  65גשרי ; רוב ) 55גשרי ( ה באחריות העירייה )כולל תחזוקה ושיקו (,
והיתר באחריות גופי אחרי  ,כמו רכבת ישראל ,מעצ ויזמי פרטיי  12 .מהגשרי לכלי רכב
ולהולכי רגל משמשי ג לפרסו .
לפי רשימה שהעבירה העירייה לצוות הביקורת ,יש בתחומה כ  100גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל;
כמחצית מה באחריות העירייה והיתר באחריות גופי אחרי  ,כמו חברת נתיבי איילו" בע"מ ,רכבת
ישראל ,חברות עירוניות ויזמי פרטיי  .אג& דרכי ומאור במינהל בינוי ותשתיות שבעירייה הוא
הגו& האחראי לניהול מצאי הגשרי בעיר ולתחזוקת הגשרי שבאחריות העירייה.
בתחו העיר רמת ג" יש  46גשרי  .חלק מהגשרי משמשי ג מעבירי מי  ,וחלק משמשי ג
לפרסו .
לפי נתוני עיריית קריית גת ,יש בתחומה  23גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל ,גשר אחד שנמצא בשלבי
הקמה וגשר אחד בשלבי תכנו" .חלק מהגשרי משמשי ג מעבירי מי  15 .מהגשרי נמצאי
באזורי מגורי  ,וכול  ,למעט אחד ,באחריות העירייה .יתר שמונת הגשרי נמצאי בתחו אזור
התעשייה; ארבעה מה באחריות מינהלת אזור התעשייה י.ש .גת בע"מ ,וה משמשי ג מעבירי
מי  ,וארבעת הגשרי האחרי באחריות העירייה .מרבית הגשרי נבנו בי" שנות השבעי לשנות
התשעי של המאה העשרי .
המועצה מסרה כי בתחומה  17גשרי .
המועצה מסרה כי בתחומה  20גשרי .
המועצה מסרה כי בתחומה  86גשרי  ,מרבית מעבירי מי .
בעת התחלת הביקורת.
מהל +אשר החלה בו בשלהי  ,2008דהיינו לפני הביקורת.
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‡Ï ÂÈ„ÈÏ ‰¯È·Ú‰˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÓÈ˘¯‰ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰ÈÎ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ‰˜È„· ˙Â·˜Ú· ˜¯ ÈÎÂ ,¯ÈÚ· È˙ÈÓ‡‰ ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ ˙‡ ‰Ù˜È
˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ Ï˘ ‰ÓÏ˘Â ˙ÈÎ„Ú ‰ÓÈ˘¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
¯‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰˙Â˘¯· ÂÈ‰ ‡Ï 2009 ÏÈ¯Ù‡ „Ú˘ ÍÎ ÏÚ Ô‚ ˙Ó
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÂ˙‰ ‡ÏÏ ,ÌÈ¯˘‚‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˜¯ ‡Ï‡ ,ÔÎ„ÂÚÓ ÌÈÂ˙ ¯‚‡ÓÂ
,‰„Â‰È ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ Í¯ÚÓ ÏÂ‰ÈÏ
ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ˙ÂÈÈÚÓ‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ
·¯˘ÈÎ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ ,ÌÈ¯˘‚‰Ó ˜ÏÁ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â‰Ê ÏÚ Ú„ÈÓ Ô˙Â
‚˘¯.ÏÏÎ ÌÈ˜ÊÁÂ˙Ó ÌÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈ
‡ÏÓ ÌÈÂ˙ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Â‰ ,Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ,48ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ Ï˘ ÈÎ„ÚÂ
˙‡Ì‰· ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰Ï ,ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ˙Â‡Ó Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÏÂ‰ÈÏ ÈÒÈÒ· È
˙Â˜ÙÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ‡Ï ÈÎ ¯È·Ò ˘˘Á ‰ÏÂÚ ‰ÊÎ ¯‚‡Ó ¯„ÚÈ‰· .Ì·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ
ÏÚ .ÏÏÎ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÈÏÂ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎÂ ,ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï
ÌÈÂ˙Â ÔÂÎ˙ ÈÂ˙ ÏÂÏÎÈ˘ ÌÏ˘Â ÈÎ„Ú ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˘.ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈÙËÂ
 ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚמסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי מנכ"ל העירייה הנחה
להקי צוות מקצועי בראשות מהנדס העיר ,והוא בח את ממצאי הביקורת לצור $טיפול מידי
בליקויי .עוד מסרה העירייה כי על פי דיווח מהנדס העיר גובשה תכנית מפורטת לטיפול
בליקויי שהועלו ונקבעו לוחות זמני לש כ ,$כמפורט להל בפרק "ביצוע סקרי הנדסיי
ועבודות תחזוקה בגשרי".
 ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚמסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר ) 2010לאחר מועד סיו
הביקורת( כי היא השלימה את עדכו רשימת מצאי הגשרי ,וכי היא ממשיכה בתהלי $להשלמת
הנתוני על הגשרי ,בכלל זה נתוני הנדסיי .עוד מסרה כי משנת  2009נשמר פירוט עבודות
התחזוקה בכל גשר במערכת ניהול הגשרי שבעירייה.49
רק בתשובה שהעבירה  ˙ÂÈÈÚÓ‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2009
היא מסרה פרטי נוספי על גשרי שבתחומה ,בי היתר נתוני על הגורמי האחראי לחלק
מה.
 ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי היא
יוזמת סקר הנדסי לבדיקת הגשרי בתחומה.

__________________
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ג הגשרי שהאחריות לתחזוקת נתונה בידי גופי אחרי .
עיריית תל אביב יפו מפתחת מערכת ממוחשבת לניהול גשרי )להל" המנ"ג( שתשמש כלי עזר
למעקב מסודר ומשולב אחר מצב כלל הגשרי ותאפשר לתכנ" ולתקצב עבודות תחזוקה בצורה
יעילה יותר .המנ"ג תכלול מצאי גשרי עדכני ומלא לגשרי בתחו העיר )לאחר סיו עדכו" מצאי
הגשרי ( ,יוזנו בה נתוני עדכניי על מצב הגשרי מסקרי תדירי שיבוצעו בה  ,והיא תפיק
תכניות עבודה לסקירת גשרי ולתחזוקת .

טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל

ביצוע סקרי הנדסיי ועבודות תחזוקה בגשרי
כאמור לעיל ,סקרי יזומי ותדירי בגשרי מיועדי למעקב אחר מצב ההנדסי ,לאיתור פגמי
ונזקי שנוצרו בה ולקביעת פעולות התחזוקה והשיקו שיש לבצע לפי חומרת הנזקי.
בתחזוקת גשרי נכללי שני סוגי עיקריי של עבודות :תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר.
בעבודות תחזוקה שוטפת נעשי תיקוני ליקויי ברכיבי ההנדסיי של הגשר )קורות ,עמודי,
מיסעה ,בסיס הגשר ועוד( ,בטר יגיעו לכשל .את העבודות הנדרשות יש לבצע על פי תכנית
עבודה לתחזוקת גשרי המבוססת על סקרי מקצועיי יזומי .על מנת למנוע כשלי בגשרי
ולשמור על בטיחות המשתמשי בה יש להקפיד על תחזוקה שוטפת )בשילוב תחזוקת שבר בעת
הצור.($
נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות החלו לנקוט צעדי בנושא ביצוע סקרי הנדסיי יזומי
בגשרי וביצוע עבודות תחזוקה בה ,אול חלק אינ מבצעות סקרי אלה ולפיכ $אינ יודעות
מה מצב ההנדסי של הגשרי שבתחומ ואינ מתחזקות אות ,כמתואר להל .
ביצוע סקרי הנדסיי בגשרי
נוכח היעדר הנחיות או תקנות של מוסדות המדינה לתחזוקת גשרי,ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,
האחראית לשמירה על ביטחו הציבור בתחומה ,מצאה לבעיה זו פתרונות באופ עצמאי ,שכללו
שימוש בהנחיות ממדינה אחרת.
העירייה הכינה בשיתו( חברה הנדסית שעמה התקשרה באוגוסט ) 502004להל ) חברת ההנדסה
או יוע* הגשרי( ,הנחיות לביצוע סקרי בגשרי ולהערכה ותיעוד של מצב ההנדסי .הנחיות
אלה מבוססות על הנחיות הקיימות במדינת קליפורניה שבארה"ב .51העירייה מסרה כי ההנחיות
שהכינה אינ תואמות במלוא את הנחיות מדינת קליפורניה ,וכי ה הותאמו לתנאי המקומיי.
במועד הביקורת ביצעה חברת ההנדסה עבור עיריית תל אביב)יפו סקרי לבדיקה ולתיעוד מצב
של הגשרי שבאחריות העירייה ,ולפי ממצאי הסקרי העירייה מכינה תכניות עבודה לתחזוקה
ולשיקו של הגשרי.
לפי הנחיות העירייה ,בכל גשר צרי $להיעשות סקר הנדסי לפחות אחת לשנה 52על ידי מהנדסי
בעלי ידע וניסיו בתחו גשרי ועל ידי קונסטרוקטור ) מהנדס מבני ,בעל ידע וניסיו בתכנו

__________________

50
51
52

בחוזה בי העירייה לחברה צוי כי היא תטפל במער הגשרי בתל אביביפו ,בי היתר בהכנת
תכניות עבודה ארוכות טווח לתחזוקת הגשרי בעיר ,הכנת המלצות לשיקומ והכנת פורמט
ומאפייני לניהול מער הגשרי.
 Maintenance manual volume 1, Chapter Hו Element level inspection manual
א מצב הגשר מצרי זאת ,על הסקר להתבצע בתדירות גבוהה יותר )למשל ,בכל חצי שנה( .ג
לאחר פגיעה בגשר ,כגו בעקבות רעידת אדמה או תאונה ,יש לבצע בו סקירה בשלב מוקד ככל
האפשר כדי לבחו את מצבו ולקבוע מה חומרת הנזק ומה הפעולות שיש לנקוט.
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גשרי .סקירת הגשרי נעשית על ידי בדיקה )ויזואלית( של כל הרכיבי של מבנה הגשר )כמו
ניצבי ,קורות ומיסעה( והערכת מצב על ידי המהנדס )להל ) הסוקר(.53
נמצא כי העירייה אינה דורשת שהסוקרי יעברו הכשרה מיוחדת לביצוע הסקרי או שיהיו בעלי
ניסיו בסקירת גשרי .יצוי כי לפי הנחיות מדינת קליפורניה והתק הלאומי לארצות הברית ,54על
הסקרי להיעשות על ידי סוקרי המוכשרי לכ $או מהנדסי בעלי ניסיו בביצוע סקרי .כמו כ
לפי הנחיות מעצ ,על הסקרי להיעשות בידי צוותי סוקרי שהוסמכו על ידיה וקיבלו הכשרה
מיוחדת לכ $ודירוג מתאי לביצוע הסקירות.
˙‡˘ ˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘˙ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈÒ„‰Ó Â‡ ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÒ„‰Ó Â˘ÚÈ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚· ˙Â˜È„·‰
·.ÌÈ¯˘‚ ˙¯È˜Ò
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי משנת  2010יבוצעו סקרי יזומי בגשרי רק
על ידי חברה אשר הוסמכה לביצוע סקרי בגשרי על ידי מעצ.
˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ - Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ
‚˙ Í¯ÂˆÏ Ì‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡ÏÂ Ì·ˆÓ ˙ÈÁ·Ï ÌÈ¯˘‚· ÌÈ¯È„˙ ÌÈ¯˜Ò ÚÂˆÈ· ÂÓÊÈ ‡Ï -
˙˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ ÂÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ÌÂ˜È
),Ì˙ÂÈ˜˙Ï ˘˘Á ‰È‰˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˘‚ ¯Á‡ È˙„Â˜ ·˜ÚÓ ˜¯ ÂÚˆÈ· (Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
˙ÂÈÙÓ ÌÈ¯˘‚· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ È‡¯˜‡ Ú„ÈÓ ÂÏ·È˜ (Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ) Ô˜ÏÁ ÈÎÂ
˘.˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÙÓÂ ¯Â·Èˆ‰ Ï
 ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚלא ביצעה במש $כעשרי שנה סקר לבחינת מצב ההנדסי של הגשרי
שבאחריותה ,ואת הסקר היזו האחרו היא ביצעה בסו( שנות השמוני .ע השני נוספו גשרי
למערכת התחבורתית של העיר ,וג אות לא בדקה העירייה .נמצא כי העירייה לא נקטה את
הצעדי הנדרשי לסקירת מצאי הגשרי שבתחומה ג לאחר העלאת הצור $בכ $על ידי גורמי
בעירייה ,המחלקה לשיפור דרכי והאג( לשיפור פני העיר )להל ) אג( שפ"ע(Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ .
החליטה ,לאחר הכנת רשימת מצאי הגשרי העדכנית ,להתחיל בשלהי  2009בסקירת כל הגשרי
שבתחומה על מנת לקבוע את מצב ההנדסי ולאתר בה ליקויי.55
__________________

53

54
55
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הסוקר מדרג בדירוג מספרי את מצבו של כל רכיב )בסול הדרגות   1 :41מצב תקי ,כמעט ללא
פגמי  2 .מצב סביר ,פגמי קטני  3 .מצב רע ,פגמי גדולי  4 .מצב גרוע וקריטי( ואת הפעולה
שיש לנקוט כדי לטפל בכל אלמנט )בסול הדרגות   0 :30לא לעשות דבר  1 .טיפול מונע 2 .
שיקו האלמנט  3 .החלפת האלמנט( .הסוקר ג קובע "ציו כולל" ,המציי את מצבו הפיזי וההנדסי
של הגשר ואת דחיפות הטיפול בו )  Aמצב תקי ללא פגמי גדולי או קטני;   Bמצב סביר ע
פגמי קטני בלבד ,הדורשי תיקו שאינו דחו(;   Cמצב רע ע פגמי גדולי הדורשי תיקו
בתו פרק זמ קצר;   Xמצב גרוע וקריטי ,המבנה או חלק ממנו אינ יציבי ועלולי לסכ את
הציבור ,ויש למנוע את השימוש במבנה עד סיו התיקוני( .לפי הציו הכללי שנית לגשר הסוקר
ממלי) על מועד ביצוע הסקר הבא.
ראו ה"ש .22
העירייה תכננה להתחיל בביצוע הסקירות באוגוסט  ,2009בבדיקת גשר להולכי רגל ברחוב אלו(
שדה.

טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל

¯˜Ò ‰˙˘Ú ‡Ï ÌÈ¯Â˘Ú È˘Î Í˘Ó·˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯·„· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ,‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ÏÚ ÛÈ˜Ó
ÂÈ‰ ‡Ï Û‡Â ,ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˘‚ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘¯·
Ú„ÈÓ· ‰˜Ù˙Ò‰ ‡È‰Â ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˘‚ Ï˘ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ÌÈÈÎ„Ú ÌÈÂ˙
ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ Û‡ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È‡¯˜‡· Ï·˜˙‰˘
ÌÈ¯˜Ò ‰ÚˆÈ· ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰È„È·
2009 ˙˘· ˜¯˘ ÍÎ ÏÚ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì˙˜È„·Ï ÌÈÓÂÊÈ
ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚÂ ,‰ÓÂÁ˙· ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ Ì·ˆÓ ˙ÈÁ·Ï ¯˜Ò ÚÂˆÈ·· ‰ÏÁ‰ ‡È‰
˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó .ÌÈ¯˘‚‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰È„È·
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ˜˙Ï
 מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא תקיי בחינה הנדסית ומיפוי של‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ
 כדי לעמוד על מצב הגשרי והליקויי שבה ומידת,הגשרי ומעבירי המי הקיימי בעיר
 במקביל יוצע נוהל. כמו כ היא תכי תכנית פעולה לפי דחיפות הטיפול הנדרשת בה.חומרת
.(מעקב שוט( על מצב הגשרי )כולל תדירות הבדיקה ההנדסית בגשרי ואופייה
 כי סקר מצב הגשרי2009  מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמברÔ‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
.2010 יושל עד יוני
ביצוע עבודות תחזוקה בגשרי על ידי רשויות מקומיות
- ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ - Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯·
ÈÎ ‡ˆÓ .Ô˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ô‰È˙ÂÏÂÚÙÏ Ú‚Â· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ
Ô‰Ï ÔÈ‡ ÈÎÂ ,Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙Â¯È„˙Â ˙ÂÓÂÊÈ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
‡Ï Ô‰ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .È˙ËÈ˘Â ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÓÂ˜È˘ÏÂ ÌÈ¯˘‚· ÏÂÙÈËÏ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙
˙Â¯Â˜ ,ÌÈ„ÂÓÚ ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯˘‚‰ ‰·Ó Ï˘ ÌÈÈÒ„‰‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ï ˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ÂÚˆÈ·
.‰ÚÒÈÓÂ
Ï˘ Ì˙ÂÈ˜˙Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ,˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ‡Ï ,˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· Ì˙Â‡ Â˜ÊÁ˙ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ,ÔÓÂÁ˙· ÌÈ¯˘‚ ˙Â¯˘Ú
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÂÏ˘Î ÍÎ·Â ,ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ Â·˜Ú ‡ÏÂ Ì‰· ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È„˙Â ˙ÂÓÂÊÈ
‰ÚˆÈ·˘ ÍÎ ÏÚ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÔÂÁËÈ·
.¯È„Ò ÔÙÂ‡· ‡ÏÂ „·Ï· ˙Â˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÚÂÓ ‰˜ÂÊÁ˙
 באזור זה נמצאי שמונה: ˙ ‚ ˙ È È ¯ ˜ · ‰ È È ˘ Ú ˙ ‰ ¯ Â Ê ‡ · Ì È ¯ ˘ ‚ ˙ ˜ Â Ê Á ˙
 באחריות, שמשמשי ג מעבירי מי, ארבעה מה באחריות עיריית קריית גת וארבעה,גשרי
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מינהלת אזור התעשייה ) י.ש .גת בע"מ )להל ) המינהלה( .56אחד מתפקידי המינהלה הוא
תחזוקתו של אזור התעשייה בעיר.
במאי  2008ביצעה המינהלה עבודות תחזוקה בשלושה גשרי .נמצא כי לעירייה ולמינהלה
חילוקי דעות באשר לאחריות לתחזוקת הגשרי :לפי עמדת המינהלה ,את עבודות התחזוקה
האמורות לעיל הייתה אמורה לבצע עיריית קריית גת ,כיוו שפארק התעשייה שבו מצויי
הגשרי נמצא בשטח שיפוטה של העירייה .לפי עמדת העירייה ,תחזוקת הגשרי באזור התעשייה
נכללת בתפקידי המינהלה.
‰ÈÏÚ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÁÎÂ ÈÎ ,˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÊ‡· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˘‡· ‰Ï‰ÈÓ‰ ÌÚ ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰Ï
.ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ‰ÈÈ˘Ú˙‰
˙  : ‰ Ù È Á ˙ È È ¯ È Ú ˙ Â È ¯ Á ‡ · ˘ Ì È ¯ ˘ ‚ ˙ ˜ Â Ê Áאג( שפ"ע שבמינהל התפעול
בעיריית חיפה ומינהל ההנדסה בעירייה נחלקו ביניה בעניי האחריות לטיפול בגשרי
ותחזוקת .אג( שפ"ע ומחלקת שיפור דרכי 57מסרו לצוות הביקורת כי ה אחראי רק לתחזוקת
הרכיבי שמעל מיסעת הגשר )אספלט ,תאורה ,תמרורי ,מעקי ,מדרכות ,סימו וכו'( .עוד ה
מסרו כי העירייה לא העבירה אליה את האחריות לתחזוקת מבנה הגשר )למשל ,קורות ועמודי(,
וכי ה אינ מתחזקי כיו את הגשרי שבאחריות העירייה .מנהל אג( שפ"ע מסר לצוות
הביקורת כי הוא "לא יודע מי אחראי כיו על תחזוקת הגשרי ...אי לאג( שפ"ע כלי וידע
לתחזוקת גשרי ...מינהל ההנדסה הוא הגו( שאמור להיות אחראי על תחזוקת הגשרי" .עוד ציי
מנהל אג( שפ"ע" :אי לי ידע בתחו ואי גו( הנדסי שיכול להנחות אותי אי $לפעול".
מינהל ההנדסה מסר למשרד מבקר המדינה במאי וביולי  2009כי הוא אינו עוסק בתחזוקת גשרי,
וכי "גשרי שה בבעלות ובאחריות העירייה ,תחזוקת נתונה בידי אג( שפ"ע .אג( שפ"ע אחראי
על תחזוקת הגשרי ואמור לתחזק את המיסעה ומה שעליה ולתחזק ג את מבנה הגשר )קורות
עמודי וכו'(".
ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ‡˘Â ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·‡ÂÏÈË‰ ÍÎ Ï˘·Â ,‰Ê ‡˘Â· ÏÙËÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙È„ÂÚÈÈ ‰˜ÏÁÓ ˙ÎÓÒ‰ È„È ÏÚ ‰˙ÂÈ¯Á
Û‚‡‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰ ÌÈ¯˘‚· ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú .‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚‰
ÌÈÏÎ‰Â Ú„È‰ Û‚‡‰ ˙Â˘¯· Ì‡ ‰˜„· ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ ,¯ÈÚ‰ ÈÙ ¯ÂÙÈ˘Ï
ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈ¯˘‚‰ ˙‡ ˜ÊÁ˙Ó ÔÎ‡ Û‚‡‰ Ì‡Â ‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰
.ÌÈ˘ Í˘Ó· Â˜ÊÁÂ˙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚‰

✯
__________________
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י.ש .גת בע"מ היא החברה הכלכלית לניהול פארק התעשייה בקריית גת .היא נוסדה ב 1995מתו
השותפות שנרקמה בי עיריית קריית גת ,המועצה האזורית יואב והמועצה האזורית שפיר ,במסגרת
חוזה שנחת בי הצדדי ובי הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה קריית גת ,במטרה להקי ולפתח
פארק תעשייה חדש ומודרני .את פעילות המינהלה מממנות שלוש הרשויות האמורות לעיל.
הכפופה לאג" שפ"ע.
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,ÌÈÓ‚Ù ¯Â˙È‡Ï ÌÈ¯˘‚· ÌÈ¯È„˙Â ÌÈÙÈ˜Ó ÌÈ¯˜Ò ÂÚˆ·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ò ÈÎÂ ,ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ Ì˙¯ÓÂÁ ˙„ÈÓ ˙ÚÈ·˜Ï
·˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÓÂ˜È˘ÏÂ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï ÒÈÒ
ÌÈ¯˘‚· ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈËÏ ÂÏÚÙÈÂ Ì˙ÂÈ˜˙ ˙ÁË·‰ÏÂ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÂÏÚÙÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˘·˙ÏÚ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ .¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ÔÎ˘ ,ÈÂ‰È˘ ‡ÏÏ ÔÓÂÁ
ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓÂÊÈ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙Â ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.˙Â˘¯„‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÚÂ·˜ ÌÈÓÊ

דוגמאות לטיפול הרשויות המקומיות בגשרי שבתחומ
להל דוגמאות לטיפול לקוי של הרשויות המקומיות בגשרי שבתחומ ,אשר חלק נמצאי
באחריות וחלק באחריות גורמי אחרי :
עיריית חיפה
‚ ˘ ¯  : Ô Â ˘ È ˜ ‰ Ï Á  Ï Ú Ó Ì Èבשדרות ההסתדרות )כביש חיפהעכו( מעל נחל הקישו
קיימי שלושה גשרי לכלי רכב :גשר מזרחי ,שהוק בסו שנות השישי ; גשר מערבי ,שהוק
בסו שנות השמוני ; וגשר אמצעי ,שהוק לפני קו המדינה ,נהרס והוק מחדש ב.2008
שלושת הגשרי ה באחריות העירייה.
במהל %עבודות שביצעה חברת יפה נו  תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ )להל  חברת יפה
נו( 58בשנת  ,2008ובה הריסת הגשר האמצעי והקמת גשר חדש במקומו ,אותרו באקראי
60
ליקויי  59בשני הגשרי האחרי  ,המזרחי והמערבי ,כגו התקלפויות בטו וחשיפת ברזל זיו
בתחתית המיסעה ,בקורות ובניצבי  .החברה הודיעה על כ %לעירייה באוקטובר ובדצמבר 2008
והדגישה כי הנזקי מסכני את יציבות הגשרי .
לבקשת העירייה ,בדצמבר  2008הכי מהנדס גשרי סיכו ממצאי בעניי הפגמי שהתגלו בשני
הגשרי האמורי וציי כי יש לטפל בה בדחיפות .הממצאי הועברו לטיפול של היחידה
למבני מסוכני  ,אג שפ"ע ומהנדס העיר.

__________________
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59
60

חברת יפה נו" היא חברה עירונית הנמצאת בבעלות מלאה של עיריית חיפה .החברה מבצעת עבודות
בתחו התשתיות בעיר ,בי היתר סלילת כבישי  ,הקמת גשרי  ,הקמת מערכות תחבורה ציבורית
)כמו הרכבת הקלה ומנהרות הכרמל( .לאחר ביצוע המיז  ,החברה מעבירה את האחריות עליו לידי
העירייה ,ובכלל זה האחריות לתחזוקתו .נוס" על כ ,לבקשת העירייה ,ביצעה עבורה החברה עבודות
הנדסיות בהיקפי גדולי בחלק מהגשרי שבאחריות העירייה.
על ידי עובדי חברת יפה נו" ומתכנ הגשר החדש שפיקח על הקמתו.
מטילי ברזל המקני לבטו חוזק.
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תמונה מס' 1
הגשר המזרחי מעל נחל הקישו

תמונה מס' 2
חשיפת ברזל בחזית מזרחית לגשר המזרחי שמעל נחל הקישו
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תמונה מס' 3
חשיפת ברזל בחזית מערבית לגשר המזרחי שמעל נחל הקישו

בסיכו פגישה וסיור שהתקיימו באתר במרס  2009בהשתתפות נציגי ממינהל ההנדסה ,מהיחידה
למבני מסוכני ומאג שפ"ע שבעירייה וכ נציגי מחברת יפה נו נקבע כי הגשר 61אינו "מבנה
מסוכ" ,נכו ליו הסיור.
‡È·‰ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚· ÌÈ¯˜Ò ÚÂˆÈ·-È‡ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÚÈ·˜ ÈÙÏ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .È‡¯˜‡· ˜¯ ÂÏ‚˙‰ ÔÂ˘È˜‰ ÏÚÓ˘ ÌÈ¯˘‚‰ È˘· ÌÈÓ‚Ù‰˘ ÍÎÏ
,˙ÂÙÈÁ„· ‰Ï‡ ÌÈÓ‚Ù· ÏÙËÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ,2008 ¯·Óˆ„Ó ÁÂ„· ÌÈ¯˘‚‰ Ò„‰Ó
‡.˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ
È˘· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ‚‡„˙ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Â˜Â˙È ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˘‚‰
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי חברת יפה נו תבח את הגשרי
מעל הקישו ותשלח ,במהל חודש פברואר  ,2010עדכו למינהל התפעול שבעירייה על מצב
הטיפול בה .חברת יפה נו ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי היא תבצע
את תיקוני הבטו הנדרשי בגשר בהתא לחוות דעת של יוע".
‚ ˘ ¯ „ „  : 62‰ Ù È Á Ï ˙ È Ó Â ¯ „ ‰ Ò È  Î - Âגשר זה משמש מעבר לכלי רכב ונמצא
באחריות העירייה .על הגשר מורכב מתק לתליית שלטי פרסו המשמש יז שהתקשר ע
__________________

61
62

בירור העלה כי מדובר בגשר המערבי ,א על פי שהדבר לא צוי בסיכו הפגישה.
במפגש בי כביש  4לכביש ) 2מעל כביש .(2
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העירייה .יז זה אמור לתחזק את המתק) 63כמתואר בהמש ( .המחלקה לשילוט ופרסו מודעות
בעירייה היא הגו האחראי לפרסו ברחבי העיר ,בי היתר פרסו על הגשרי.
באוקטובר  2008התקבלה הודעה במוקד העירייה על נשירת גושי בטו מגשר דדו .באותו חודש
פנה מנהל היחידה למבני מסוכני למנהל אג שפ"ע בבקשה לטפל בהינתקות גושי הבטו
מהגשר .מנהל אג שפ"ע השיב למנהל היחידה כי אי בידו הידע והניסיו הדרושי לטיפול
בגשרי וציי" :בעבר פניתי למינהל הנדסה לקבלת מפרט כלשהו לביצוע עבודות אחזקה
בגשרי ,א לצערי לא זכיתי להתייחסות".
בנובמבר  2008הכי יוע" הנדסי של העירייה )להל ( המהנדס( ,דוח על מצב הגשר ומצב הקורוזיה
בו עבור היחידה למבני מסוכני .מהממצאי עולה כי באזורי רבי בגשר התפתחה קורוזיה,
בחלק א קורוזיה קשה .64בדוח צוי כי יש לטפל בדחיפות ברכיבי הפגועי של הגשר.
במהל מרס  2009פנה המהנדס פעמיי למחלקה לשילוט ופרסו מודעות שבעירייה והעביר לה
ממצאי מבדיקה שעשה במתק הפרסו המחובר לגשר .המהנדס ציי ,בי היתר ,כי "·‚˘¯
˘È Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰˘Ú ¯˘‚Ï ËÂÏÈ˘‰ ¯Â·ÈÁ .‰ÈÊÂ¯Â˜ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÈÚ· ÂÁ·Â‡ ÔÂË·‰
˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· È¯Á‡ ˜¯ Â¯ÈÊÁ‰ÏÂ ËÂÏÈ˘‰ ˙‡ ˜¯ÙÏ ˘È ÍÎÈÙÏ .ËÂÏÈ˘‰ ˙Â˜˙È‰Ï ¯ÂÓÁ ˘˘Á
˘) "ÌÈÂ˜È˙‰ ÚÂˆÈ· „Ú ...ËÂÏÈ˘‰ Ô˜˙Ó ˙‡ ¯˘‡Ï ÔÈ‡ ...ÔÂË·‰ ¯˘‚· ÌÂ˜Èההדגשה במקור(.
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2009לא החלה העירייה בעבודות לתיקו הגשר ולא
פירקה את מתק הפרסו שעליו .כמו כ לא נמצאו אסמכתאות לכ שהעירייה קיימה דיו כדי
להחליט אילו פעולות דחופות יש לנקוט נוכח הינתקות גושי בטו מהגשר והחשש החמור
להינתקות השילוט ממנו )למשל ,מניעת המעבר מתחת לגשר(.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי לא יבוצע פרסו על הגשר עד
הסרת מתקני הפרסו מעליו באופ מידי ,וכי שיפו" הגשר יחל מיד לאחר הסרת המתקני.65
˘È .Â„„ ¯˘‚· ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈË· ÈÂ‰È˘‰ ÏÚ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂ ¯˘‚· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰˘Î Í˘Ó· ‰Ú„È ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÎ˘ ,‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰Ê Ï„ÁÓ ˙Â‡¯Ï
È˘Â‚ ˙Â˜˙È‰Ó ˙Ú·Â‰ Ì„‡ ÈÈÁÏ ‰ÎÒ‰ ÁÎÂ .ÂÂ˜È˙ ‡ÏÏ Â· ˘ÂÓÈ˘· ‰ÂÓË‰ ‰ÎÒ‰
·¯˙Ï‡Ï ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯˘‚‰ ÏÚ Ô˜˙ÂÓ‰ ËÂÏÈ˘‰ ·ˆÓ ÁÎÂÂ ,¯˘‚‰Ó ÔÂË
.¯˘‚· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ÔÂ˜È˙ÏÂ ËÂÏÈ˘‰ ˙¯Ò‰Ï
‚ ˘ ¯ ˆ ' ¯   : È ˜ Ò · ‡ Èהגשר משמש מעבר להולכי רגל .הוא מחבר בי מרכז מסחרי וחנויות
ובי בניי מגורי ועובר מעל דר עירונית וחניה .נמצא כי טיפול העירייה בגשר היה לקוי .להל
הפרטי:
בעקבות תלונה שהתקבלה באג לרישוי ופיקוח על הבנייה שבמינהל ההנדסה )להל ( האג
לרישוי ופיקוח( על פגמי בגשר צ'רניאבסקי ,נעשתה בדצמבר  2002בדיקה בגשר על ידי מהנדס
__________________
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החל בינואר  2010יש חברת פרסו חדשה שזכתה בזיכיו לפרסו על גבי הגשרי ,והאחריות
לתחזוקת מתקני הפרסו הועברה לידיה.
הקורוזיה אותרה בתחתית תקרת הבטו ,באזורי ההשענה של הקורות הטרומיות ,בנציבי הגשר,
בקורות הבטו היצוקות במקו ובחזיתות הגשר.
ביוני  2010הודיעה העירייה כי מתקני הפרסו שעל הגשר הוסרו וכי העירייה הזמינה בדיקה וחוות
דעת מקונסטרוקטור )מהנדס מבני(.
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ממונה לפי חוק עזר לחיפה )מבני מסוכני( ,התשמ"ג() 1983להל ( חוק עזר למבני
מסוכני( .66בדיקת המהנדס העלתה כי תמיכות הברזל בגשר חלודות ,וכי קיימת סכנה לנפילת
גושי בטו מחלקו התחתו של הגשר .בחוות הדעת ציי המהנדס כי "המצב ...עלול לסכ את
המחזיקי ,את הציבור או את הנכסי הסמוכי" .עוד ציי כי כדי להסיר את הסכנה ,על בעלי
הגשר לתק אותו לפי הנחיות של מהנדס מטעמ בתו  30ימי ,ובגמר העבודה להגיש לעירייה
אישור על הסרת הסכנה מאותו מהנדס.
בעקבות בדיקת הגשר שלחה העירייה בינואר ומאי  2003שתי הודעות 67לבעלי החנויות במרכז
המסחרי ולדיירי בניי המגורי "כבעלי וכמחזיקי" 68בגשר ע דרישה לתק את הגשר ולהסיר
את הסכנה בו תו  30ימי מיו קבלת ההודעה.
חלק מהנמעני שקיבלו את ההודעות קבלו לפני העירייה על שהיא רואה בה "בעלי ומחזיקי"
של הגשר ,וביקשו לפטור אות מהדרישה לתקנו .חלק ביקשו לבדוק על מי חלה האחריות
לתחזוקת הגשר וציינו כי הוא עובר מעל רחוב צ'רניאבסקי ,אשר בבעלות העירייה ,ולכ חלק
מהגשר הוא בבעלותה ,והיא אחראית לתיקו הליקויי שהתגלו בו .חלק מהנמעני טענו שהגשר
משמש את כל תושבי השכונה וא תלמידי הלומדי בבית ספר סמו .
ביוני  2003פנתה היחידה למבני מסוכני שבמינהל ההנדסה לאג נכסי בעירייה וביקשה
להסיר את הסכנה מהגשר ולתקנו תו  30יו .היחידה ציינה כי יותר ממחצית הגשר עובר מעל
חלקות שבבעלות העירייה ,ולכ על העירייה ליזו את תיקונו ולחייב את יתר הבעלי בעלות
התיקו היחסית .מחלקת איתור ורישו באג הנכסי השיבה באותו חודש למנהל היחידה למבני
מסוכני כי הגשר אכ עובר מעל דר ציבורית ומעל חלקה הרשומה על ש עיריית חיפה .עוד
ציינה המחלקה בתשובתה כי "אג נכסי אינו ערו  ˙È·Èˆ˜˙Â ˙ÈÎËלתיקו גשרי מסוג זה וג
אינו ערו  ÔÂ˜È˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÈÈ·‚Ïמהרשימה של הדיירי שצורפה[¯˘‚‰] ‰Ê ÒÎ ÈÎ ÔÈÈÂˆÈ ...
 .‰Ó˘ ÏÚ ÌÂ˘¯ Â‡ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÍÈÈ˘ ‰È‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓלפיכ ובהתא לאמור ...אי זה תפקיד
להטיל את מלוא ההוצאות על גו עירוני כלשהוא ולהתנער מאחריות מינהל ההנדסה שיש לו
זיקה ישירה לנושאי מסוג זה" )ההדגשה במקור(.
קונסטרוקטור )מהנדס מבני( ראשי במינהל הנדסה בעירייה ציינה ביולי  2003כי הגשר מחובר
לבניי על ידי תושבת פלדה ,וכי "כל פרופילי הפלדה ששימשו לתושבת לא זכו במש עשרות
שני לתחזוקה כלשהי ,וה חלודי לחלוטי )כולל הריתוכי(" .עוד ציינה כי "קיימת סכנה
ממשית של הינתקות התושבת והתמוטטות חלק מהגשר .יש להפעיל מיידית קבל לעבודות
דחופות ,שיתמו את הגשר תמיכת קבע" )ההדגשה במקור(.
__________________
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לפי חוק עזר למבני מסוכני ,על בעל בניי להחזיקו במצב המבטיח את שלו המחזיקי ,את שלו
הציבור ואת ביטחו הנכסי הסמוכי לבניי .בחוק העזר נקבעו ,בי היתר ,הנחיות בדבר ביצוע
בדיקות במבני ,דרישה לביצוע עבודות במבני מסוכני ואחריות לביצוע .עוד נקבעו הפעולות
שעל העירייה לנקוט באשר לבנייני שנתוני במצב שיש בו משו סכנה מידית למחזיקי בה,
למשל ,מת צו לסגירה מידית של בניי ופינוי דיירי ממנו )סעי  6לחוק העזר(.
לפי סעי 3א לחוק עזר למבני מסוכני" ,סבור ראש העירייה ,על פי חוות&דעת של המהנדס ...כי
בניי עלול לסכ את המחזיקי ,את הציבור או את הנכסי הסמוכי ,רשאי בהודעה בכתב לדרוש
מבעל הבניי לבצע את העבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטי בהודעה באופ ובתו'
התקופה שנקבעו בהודעה".
חוק עזר למבני מסוכני הגדיר "בעל בניי" (2)" :אד שהוא הבעל ,החוכר לדורות או החוכר א
א אינו רשו כאמור בפיסקה ) ,(1בי שהוא בעל יחיד בנכס ובי בשיתו ע אחרי" .החוק הגדיר
ג "מחזיק"" :אד המחזיק למעשה בנכס ,או בכל חלק ממנו ,כבעל ,כדייר ,כשוכר ,כשוכר מישנה
או בכל אופ אחר".
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תמונה מס' 4
גשר צ'רניאבסקי

תמונה מס' 5
תושבת הפלדה המחברת את גשר צ'רניאבסקי למרכז המסחרי
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בשני  2008(2005פנו האג לרישוי ופיקוח והיחידה למבני מסוכני כמה פעמי למהנדס
העיר ,לגזבר העירייה ולמנכ"ל העירייה בדרישה לפעול לתקצוב ולביצוע של עבודות דחופות
לש הסרת סכנה לציבור בתחו העיר ,ובה טיפול בגשר צ'רניאבסקי .בנובמבר  2007הכי מינהל
התפעול שבעירייה רשימה של סדרי עדיפויות לביצוע עבודות דחופות כאמור לעיל ,ובראשה היה
הטיפול בגשר צ'רניאבסקי.
במרס ובאוגוסט  2008שלחה היחידה למבני מסוכני מכתבי לבעלי החנויות במרכז המסחרי
ולדיירי בניי המגורי והתריעה כי קיימת סכנה ממשית של התמוטטות חלק מהגשר .היחידה א
ציינה כי בכוונת העירייה להפעיל קבל לש הסרת הסכנה ולחייב את הנמעני ב( 27%מס
ההוצאות )חלק היחסי(.
רק בעקבות פניית צוות הביקורת לעירייה בעניי האחריות לטיפול בגשר צ'רניאבסקי ,ובכלל זה
האחריות לתחזוקת גשרי המחוברי לבתי פרטיי ועוברי מעל שטח ציבורי ,הכינה המשנה
ליוע" המשפטי לעירייה שתי חוות דעת .בחוות דעת מיוני  2009היא ציינה כי מאחר שגשרי
פרטיי להולכי רגל העוברי מעל שטח ציבורי פתוח או מעל דר עלולי לסכ את הציבור ואת
הנכסי הסמוכי אליה ,חלה על העירייה חובת זהירות מוגברת .בחוות דעת נוספת מאותו חודש
ציינה המשנה ליוע" המשפטי לעירייה ,בי היתר ,כי העירייה מוסמכת לדרוש מהבעלי של גשר
פרטי שנמצאה בו סכנה להסירה ,וא הוא אינו מציית לדרישה ,העירייה רשאית לנקוט כל פעולה
להסרת הסכנה.
ÔÂ˜È˙Ï ˙Â„Â·Ú· ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÏÁ‰ ‡Ï ,2009 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
.¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ÁÂ˙Ù ‰È‰ ‡Â‰Â ¯˘‚‰
‰È‰ È˜Ò·‡È¯'ˆ ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙· ‰ÏÂÙÈË ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,2003 ˙˘Ó ¯˘‚· ÏÂÙÈË· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ë˜˘ ˙Î˘Ó˙Ó‰ ˙·ÁÒ‰ .˙ÂÏ˘¯· Ï·‚ Û‡Â Ï˘ÂÎ
ÌÈ‡¯Á‡‰ ¯Â¯È· ÔÈÈÚ· ÈÂ˜Ï‰ ‰ÏÂÙÈËÂ ,Â· ÌÈÎÂÒÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰Ï Ú„Â ˙Ú
˙È‡¯Á‡Î ‰ÓÓ ‰ÙÂˆÓÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .ÔÂÒ‡· ÌÈÈ˙Ò‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÂÈ‰ Â˙˜ÂÊÁ˙Ï
˙ÓÈÒÁÏ ‰˙ÂÎÓÒ· ¯ÚˆÓÏ ‰˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ ,‰È·˘Â˙ Ï˘ ÌÂÁËÈ·Â ÌÓÂÏ˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
.(ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ·ÓÏ ¯ÊÚ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰˙ÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ¯˙È‰ ÔÈ·) ‰ÎÒ‰ ¯ÒÂ˙˘ „Ú ¯˘‚‰
·¯˘‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙‡ ‰Ù˘Á ‡È‰ ‰˙Â‡ ‰ÚÓ ‡ÏÂ ‰ÎÒ‰ ÏÚ ‰Ú„È ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎ
.‰ÎÒ‰ ˙Â˘ÓÓ˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ÔÈ˜ÈÊ ˙ÂÚÈ·˙Ï ‰ÓˆÚ ˙‡Â ,˙È˘ÓÓ ‰ÎÒÏ
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי אי בגשר "סכנה מיידית" ולכ
הוא נשאר פתוח לשימוש הולכי רגל לפני שיפוצו .בעניי הטיפול בליקויי החמורי שאותרו
בגשר ציינה העירייה כי אושר תקציב ,והנושא הועבר לטיפולה המידי של חברת יפה נו .עוד
מסרה העירייה כי בגשר מבוצעות פעולות תחזוקה ותיקוני ,והצפי לסיו העבודות הוא פברואר
 .692010חברת יפה נו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי היא קיבלה
תקציב והחלה בביצוע עבודות בגשר.

__________________

69

ביוני  2010הודיעה העירייה למשרד מבקר המדינה כי העבודות בגשר צ'רניאבסקי הסתיימו באפריל
 ,2010וכי בוצעו בגשר עבודות חיזוק קונסטרוקטיבי ,עבודות שיקו בטו והתאמת המעקות לתקני.
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È‡ˆÓÓ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„È„Î ‰· ‰È‰ ‡Ï ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎÂ ,‰ÓÚËÓ ‰˙˘Ú˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯˘‚· ‰ÎÒ‰ ÏÚ ‰Ï Ú„Â˘Î „ÈÓ ÏÂÚÙÏ ‰˙·ÂÁÓ ‰˙Â‡ ¯ÂËÙÏ
.‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÍÈ˘ÓÈ

עיריית תל אביביפו
‚ ˘ ¯  : Û Â ˜ Â Âבשנת  2001הקימה "חברת אתרי בחו תל(אביב ,חברה לפיתוח אתרי תיירות
בתל אביב(יפו בע"מ" )להל ( חברת אתרי(  ,70עבור עיריית תל אביב(יפו את גשר ווקו ,הנמצא
בשפ הירקו ליד תחנת הכוח "רידינג" .האחריות לתחזוקת הגשר היא של עיריית תל אביב(יפו,
א האחריות לצבע הגשר ,הבנוי בחלקו ממתכת ,הוטלה על קבל שביצע בו עבודות צבע עבור
חברת אתרי ,לתקופה של עשר שני .יודגש כי לצביעת רכיבי המתכת של הגשר חשיבות למניעת
קורוזיה ובלייה נוכח קרבתו לי.
בדצמבר  2005ובינואר  2006פנתה העירייה לחברת אתרי בדרישה לטפל במעקה הגשר ,לאחר
שיוע" גשרי מטע חברת ההנדסה סייר בגשר ומצא כי המעקה במצב חמור של החלדה
מתקדמת .בחוות דעת של היוע" ממאי  2006צוי כי הגשר נמצא במצב של קורוזיה מתקדמת
ביותר ,וכי יש לשקמו באופ מידי" ,בכל יו נוס שעובר ,מצבו מחמיר יותר ויותר".
בסיכו ישיבה שהתקיימה בנובמבר  2007בהשתתפות נציגי מהעירייה ומחברת אתרי צוי כי
בקי"  2008תבצע החברה תכנו ושיקו לגשר ווקו ,וכי "מצב הגשר הול ומתדרדר .לכ חשוב
לבצע את השיקו בקי" הקרוב".
רק במאי  2008אישרו הגזבר והמנכ"ל של העירייה את ביצוע פרויקט שיקו גשר ווקו ,שבו
נכללות עבודות של חידוש הצבע במעקה ובקורות והחלפת מדר הע" במימו משות ושווה של
חברת אתרי ושל העירייה.
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2009לא הוחל בעבודות לשיקו הגשר.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי שיקו גשר ווקו יבוצע בשנת
 2010ויכלול טיפול בכלל האלמנטי בו .חברת אתרי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
מינואר  2010כי תשתת בעלות התיקוני כמוסכ.
ÌÈ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ‰Ë˜˘ ˙·ÁÒ‰ ÏÚ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··ˆÓ· ˙ÙÒÂ ‰¯ÓÁ‰ ÚÂÓÏ È„Î .Â·ˆÓ ˙‡ ‰¯ÈÓÁ‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ˘ ,¯˘‚· ÏÂÙÈË
.ÂÓÂ˜È˘Ï ı¯Ó ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ¯˘‚‰

עיריית קריית גת
˘ ·  : Ï ‚ ¯ È Î Ï Â ‰ Ï ı Ú È ¯ ˘ ‚ ‰ Úמעל אפיק ניקוז בקריית גת שאורכו כ( 2ק"מ קיימי
שבעה גשרי ע" להולכי רגל ,בי שכונת שער דרו לדר הדרו )מתח הסוללה האקוסטית(.
__________________
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 50%מהבעלות על חברת אתרי ה בידי העירייה.
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בספטמבר ובאוקטובר  2008התריעו מנהל מדור גינו ומ"מ מהנדס העיר דאז בעירייה לפני
מהנדס העיר דאז כי מצב מרבית הגשרי הללו מסוכ וכי ה אינ כשירי לשימוש .באוקטובר
 2008המלי" בחוות דעת מ"מ מהנדס העיר דאז למנוע את השימוש בגשרי ,שכ ה מסכני את
הציבור ,ולהתחיל בהלי תכנוני לשיקו הגשרי ולחידוש.

תמונה מס' 6
קריסת גשר ע להולכי רגל מעל אפיק הניקוז
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תמונה מס' 7
גשר ללא מעקי וע ליקויי במדר מעל אפיק הניקוז

מהנדס העיר דאז פנה ע חוות הדעת מאוקטובר  2008למנהל אג שפ"ע שבעירייה והתריע כי
"קיי חשש לסיכו חיי אד בחלק מהמתקני ואו המערכות הקיימות בסוללה ]שבה מותקני
הגשרי[" ,וכי יש לנקוט באופ מידי את כל האמצעי הנדרשי למניעת מעבר ו/או שימוש
במקומות ובמתקני המהווי או העלולי להוות סיכו .71יו לאחר פניית מהנדס העיר דאז השיב
__________________
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המהנדס ציי כי יש לבצע חסימה ,גידור ,שילוט ואו הריסה של הגשרי המסוכני בסוללה ,לרבות
השבילי ודרכי הגישה לגשרי.
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לו מנהל אג שפ"ע כי בשל אילוצי כוח אד אי ביכולת האג לבצע "חסימה הרמטית" של
הגשרי.

תמונה מס' 8
ליקוי במדר ע בגשר מעל אפיק הניקוז

בדצמבר  2008פרסמה העירייה מכרז לתיקו ליקויי הבטיחות בגשרי ,ובינואר  2009נבחר קבל
לביצוע העבודות )להל ( הקבל( .נמצא כי רק ביוני  ,2009דהיינו כחצי שנה לאחר בחירת
הקבל ,חתמה העירייה על חוזה עמו ,אול עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2009לא החלו
עבודות השיקו .עוד נמצא כי עד הטיפול המתוכנ בגשרי לא נקטה העירייה צעדי להגביל או
למנוע את השימוש בה.
בסיורי שעשה במקו צוות הביקורת במרס ובאוגוסט  2009הועלה כי בגשרי קיימי ליקויי
בטיחותיי ,חלק חמורי .72עוד הועלה כי א שמהנדס העיר דאז ומנהל מדור גינו בעירייה
הגדירו את הגשרי "מסוכני לציבור" ,ולמרות החתימה ע הקבל על חוזה לתיקו הליקויי,
לא טיפלה עיריית קריית גת בליקויי ,והשימוש בגשרי נמש .73
__________________
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בחלק ממדרכי הגשרי חסרי לוחות ע" ,דבר העלול לגרו למעידות; מקורות הע" בולטי
מסמרי; בחלק מהגשרי המעקי אינ מקובעי כראוי ומקני תחושה של חוסר יציבות לאוחזי
בה.
לא נהרסו גשרי שהיו מיועדי להריסה ,לא בוצעו חסימות ,לא גודרו שטחי למניעת שימוש
בגשרי ולא הוצבו שלטי האוסרי מעבר בה.
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העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי במהל אוקטובר ) 2009לאחר
סיו הביקורת( טופלו הגשרי באופ חלקי על ידי עובדי העירייה ולא על ידי הקבל .עוד מסרה
העירייה כי "בשלב זה לא נית לייש הפעולות הנדרשות משיקולי תקציב" )ההדגשה אינה
במקור(.
‚ ˘ ¯  : Ê Ù ˜ ¯ ‡ Ù · Ï ‚ ¯ È Î Ï Â ‰ Ïבפארק פז שבקריית גת קיי גשר בטו להולכי רגל
מעל מובל ניקוז .בשני סיורי שעשה צוות הביקורת במרס  2009נמצא כי חלק ממעקי הבטיחות
שעל הגשר שבורי וחלודי ,וכי הליקוי מסכ את המשתמשי בגשר .עוד נמצא כי אי בידי
העירייה מסמכי המתעדי סקירות או בדיקות שנעשו בגשר.

תמונה מס' 9
הגשר בפארק פז

תמונה מס' 10
חשיפת ברזל בחזית הגשר בפארק פז
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תמונה מס' 11
מעקה שבור וחלוד בגשר בפארק פז

ÁÈË·‰Ï ‰˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ· ‰Ï˘¯˙‰ ‡È‰ ÈÎ ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ˘˙Â‡¯˙‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ï·È˜ 2008 ¯·ÂË˜Â‡· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Â˙ÂÁÈË·Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ
‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰ÓÂÁ˙·˘ ıÚ‰ È¯˘‚ ˙Ú·˘ ·ˆÓ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚Ó
˜,Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˘Á¯˙‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ˘ ÔÂÒ‡ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ë
ÏÂÙÈË· ‰ÁÊ‰‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .Ì˙ÓÈÒÁ È„È ÏÚ ¯ÚˆÓÏ
·˙˙‡ Ô˜˙Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÎÒÏ Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙‡ Û˘ÂÁ‰ ,ÊÙ ˜¯‡Ù· ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈ¯˘‚· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי היא אינה ערוכה תקציבית
לממ תחזוקה מונעת מיטבית אלא עוסקת בתחזוקת שבר .העירייה ציינה כי היא תבח את הצור
בהשקעת תקציבי ,כוח אד ואמצעי כספיי על מנת לקיי מעקב שוט אחר מצב הגשרי וכ
תגבש נוהלי תחזוקה מונעת .עוד מסרה העירייה כי בכוונתה להעביר את הטיפול במעבירי המי
לתאגיד המי והביוב ,וכי היא "תבח קביעת סטנדרטי גבוהי יותר בהתא לדרישות הדוח ]של
מבקר המדינה[".
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˙È·Èˆ˜˙ ‰ÎÂ¯Ú ‡È‰ ÔÈ‡ ‰ÈÙÏÂ ‰˙ÚË ÈÎ ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯˘‚· ÌÈÎÂÒÓ ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈËÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰˙Â‡ ˙¯ËÂÙ ‰È‡ ÌÈ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙· ÏÙËÏ
.ÍÎÏ ÌÈÈ„ÈÓ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Ó ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰
'·Èˆ˜˙ ÈˆÂÏÈ‡'" :¯Ó‡ ‰·˘ ,74ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚÏ
‡."¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ „ˆÓ ‰ÈÈ˘Ú È‡ ÏÎ ÂÈÏÚ ˙ÂÏ˙Ï Ô˙È˘ ·ÏÂ˜ ÌÈ

טיפול עיריית תל אביב יפו בתחזוקת גשרי שבאחריות חברות
עירוניות
בתחומ של רשויות מקומיות מצויי גשרי שהאחריות לתחזוקת נתונה בידי חברות עירוניות,
אשר חלק בבעלות המלאה של הרשויות המקומיות .על הרשויות המקומיות מוטלת החובה
לדאוג לתקינות הגשרי ,בי היתר באמצעות פיקוח על פעולות החברות העירוניות בנושא
התחזוקה.
בתחו העיר תל אביב(יפו יש גשרי הנמצאי באחריות חברות עירוניות .75אג דרכי ומאור
בעירייה אחראי ,בי היתר ,לוודא שהחברות העירוניות מתחזקות את הגשרי שבאחריות
ושומרות על תקינות בכל עת.
נמצא כי במש שני רבות לא הוסדר נושא הטיפול בגשרי )ביצוע סקירות ועבודות תחזוקה
בה( בנהלי או הסכמי בי העירייה לבי מרכז הירידי והקונגרסי בישראל בע"מ )להל (
מרכז הירידי( 76ובי העירייה לבי חברת גני יהושע בע"מ )להל ( חברת גני יהושע( ;77לא פורטו
הפעולות שעל חברות אלה לנקוט לש שמירה על תקינות הגשרי ותחזוקת באופ שוט ,לא
הייתה התחייבות של החברות לבצע בדיקות תדירות בגשרי לבחינת מצב ולבצע בה תיקוני
ועבודות תחזוקה במידת הצור  ,ולא הוגדר הפיקוח של העירייה על פעולות אלה של החברות.
נמצא כי בעקבות דרישת העירייה העביר לה מרכז הירידי באוקטובר  2008לראשונה חוות דעת
לגבי בטיחות השימוש בגשר שבאחריותו .לא נמצאו אסמכתאות המעידות שלפני שנת 2008
פנתה העירייה למרכז הירידי וביקשה שיבצע בדיקה הנדסית בגשר ויעביר אליה חוות דעת על
מצבו ועל בטיחות השימוש בו.
__________________
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ע"א  ,'Á‡Â Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ‰¯ÂÓ ' 'Á‡Â ‰ÙÈÁ ˙È¯ÈÚ 3139 ,3049 ,2906/01תקדי .
כמו חברת מרכז הירידי והקונגרסי בישראל בע"מ וחברת גני יהושע בע"מ ,ששתיה בבעלות
מלאה של העירייה.
שבאחריותו גשר להולכי רגל המחבר את רחבת מרכז הירידי ע חניו פארק הירקו מעל שדרות
רוקח.
האחראית לתשעה גשרי בתחו פארק יהושע :גשר שבע טחנות ,גשר בבלי )מול שיכו בבלי( ,גשר
הצפארי )מאחורי פארק הצפארי( ,גשר בכיוו פינה ירוקה ,גשר מעל האג ,גשר אוסשקי מתחת
לגשר "ב אליעזר" ,גשר נתיבי איילו )מקביל לגשר איילו ( ,גשר מקביל לרחוב רוקח באתר שבע
טחנות וגשר מכביה )לפי רשימת גשרי שהופיעה בדוח בדיקה שמסרה חברת גני יהושע לעירייה
במרס .(2009
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באשר לחברת גני יהושע נמצא כי למרות סיכו מ( 2004בינה לבי העירייה בדבר העברת דוחות
על מצב הגשרי שבאחריותה מדי שנה בשנה ,לא נמצאו בעירייה דוחות בדיקה לשני 2005
ו(.2007
עיריית תל אביב(יפו מסרה בתשובתה מינואר  2010למשרד מבקר המדינה כי משנת  2008כל
הגשרי שבאחריות החברות העירוניות נסקרי אחת לשנה ,וכי דיווח בגי הסקירה מוצג לאג
דרכי ומאור.
˙‡ ÌÈ˘ Í˘Ó· ‰¯È„Ò‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó·Â ,Ú˘Â‰È È‚ ˙¯·ÁÂ ÌÈ„È¯È‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ‡˘Â
„¯˘‰˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù ÍÎ·Â ,Ì‰· ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ· ÏÚÂ ÌÈ¯˘‚‰ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ‰
˘.Ì˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈ¯˘‚‰ ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
מרכז הירידי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי הוא מקפיד שאחת לשנה
ייבדק הגשר שבאחריותו על ידי מהנדס מבני ,אלא א ייקבע בעתיד שיש צור לבצע את
הבדיקה בתדירות גבוהה יותר .עוד מסר כי בספטמבר  2009בוצע סקר לבדיקת הגשר לפי מתכונת
של עיריית תל אביב(יפו ,בהדרכת יוע" הגשרי של העירייה.
חברת גני יהושע מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי היא ביצעה בשני
 2005ו( 2007בדיקות בגשרי שבאחריותה והכינה דוחות המפרטי את מצב וההמלצות
לשיקומ ,וכי ההמלצות יושמו בשטח .78עוד מסרה החברה כי בשנת  2010היא תפעל לפי סיכו
ע עיריית תל אביב(יפו )מחודש מאי  (2009ותבצע סקרי בגשרי שבאחריותה על פי שיטת
הסקירה הקיימת בעירייה.
,Ì‰· ÂÏÙËÈ ÌÈ¯˘‚ Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
.˙ÙËÂ˘ ‰¯Âˆ· Ì˙Â‡ Â˜ÊÁ˙ÈÂ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ ¯È„Ò ·˜ÚÓ ÂÚˆ·È

יחסי גומלי בי רשויות מקומיות ליזמי פרטיי בעניי תחזוקת
גשרי ופרסו עליה
בתחומ של רשויות מקומיות קיימי גשרי או מתקני פרסו )המחוברי לגשרי( שהאחריות
לטיפול בה מוטלת על יזמי פרטיי ,והדבר עוג בהסכמי בי הרשויות לבי היזמי הפרטיי.
יודגש כי ג כאשר האחריות לתחזוקת הגשרי נתונה בידי יזמי פרטיי ,חלה על הרשות
המקומית חובה להבטיח כי הגשרי יתוחזקו כראוי.

__________________

78

אול כאמור ,הביקורת העלתה כי דוחות אלה לא נמצאו ברשות העירייה.
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עיריית חיפה
בתחומה של העיר חיפה  12גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל שמותקני עליה שלטי פרסו.
ÌÊÈ ÌÚ ‡ ˙Â¯˘˜˙‰
79

80

במאי  1998התקשרה העירייה בחוזה ע יז להתקנת שלטי פרסו על תשעה גשרי
שבבעלותה .בתמורה לפרסו על הגשרי התחייב היז לשל לעירייה דמי שימוש שנתיי
ואגרות שילוט ,ואילו כל ההכנסות מהפרסו יועדו ליז.81
בחוזה התחייב היז לדאוג לשלמות ,ניקיונ ותקינות של השלטי ,לתחזוקת הנאותה,
להתקנת ולחיבור באופ נאות לגשרי .בחוזה צוי שהיז מתחייב לפקח בקביעות על השלטי
ולדווח לעירייה על הפיקוח ועל התיקוני שיבצע .82יודגש כי למתקני שילוט ופרסו המחוברי
לגשרי יש השפעה על מצב הפיזי של הגשרי ,ומכא נובע הצור בבדיקת השלטי ,במעקב
אחר מצב ובתחזוקת .יצוי כי האחריות לתחזוקת מבנה הגשרי האמורי נתונה בידי העירייה.
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת לא דרשה המחלקה לשילוט ופרסו מודעות או כל גור אחר
בעירייה מהיז להעביר לה דוחות ויומני עבודה על ביצוע עבודות פיקוח ותחזוקה בשלטי.
נמצא ג כי בחודשי פברואר(מרס  ,2009בעת ההכנות למכרז חדש לפרסו על הגשרי ,בדק
מהנדס מטע העירייה את מתקני הפרסו על הגשרי ומצא בה ליקויי רבי .המהנדס ציי כי
"בחלק מהמקרי ]ממתקני הפרסו[ הביצוע בשטח אינו תוא במלואו את התכנו )העדר ברגי
למשל( ,ובחלק אחר של המקרי יש לערו שיפורי מסוימי במתקני הקיימי ...במרבית
המתקני אובחנו בנוס ג סוגיות של תחזוקה )בעיקר חלודה בשלבי שוני(".
¯·„· ‰ÊÂÁ‰ È‡˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ‰„Â·Ú ÈÓÂÈÂ ˙ÂÁÂ„ ‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÊÈ‰ ˙·ÂÁ
·Ì˙˜˙‰ ,ÌÈËÏ˘‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÂÒ¯Ù‰ È˜˙Ó
ÚˆÈ· ÔÎ‡ ÌÊÈ‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .˙Â‡ ÔÙÂ‡· ¯˘‚Ï Ì¯Â·ÈÁÂ
‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÂÒ¯Ù È˜˙Ó· ÏÂÙÈË-È‡Ï ÈÎ ˘‚„ÂÈ .ÌÂÒ¯Ù‰ È˜˙Ó· ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ
.ÌÈËÏ˘‰ ÌÈ˜˙ÂÓ ÂÈÏÚ˘ ¯˘‚‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ Â·ˆÓ ÏÚ

__________________
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תוק' החוזה היה שנה אחת ,ע אפשרות להאריכו בשנה אחת בכל הארכה ,עד מאי  .2008א) הוא
הואר) שוב ,עד השלמת מכרז חדש לפרסו על הגשרי .במועד הביקורת המשיכו העירייה והיז
לקיי את החוזה.
בהמש) נמנע שימוש לצורכי פרסו בגשר אחד מהתשעה ,ובמקומו התירה העירייה ליז לפרס על
שני גשרי אחרי ,כ) שבס) הכול פרס היז על עשרה גשרי עירוניי :דולפי בת גלי; הצרי' +
קריית חיי; עופר רמות ספיר; מוטה גור; הזרע בר יהודה; מת"מ; חו' הכרמל; עי הי; חברת
החשמל וגשר דדו בכניסה הדרומית לחיפה.
ראו ה"ש .63
לצור) כ) ינהל היז יומ עבודה ובו יפרט את כל עבודות התחזוקה והתיקוני שבוצעו ,ויעביר העתק
מהיומ לנציג העירייה בכל חודש.
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ÌÊÈ‰ ÌÚ · ˙Â¯˘˜˙‰
גשר ביר הוק על ידי אותו יז ,ובתמורה להקמתו ולתחזוקתו העניקה העירייה ליז זיכיו
לפרס עליו במש  22שני .בחוזה שנחת בי הצדדי בפברואר  2006נקבע כי היז יתחזק את
הגשר במש כל תקופת הפרסו על חשבונו ,והעירייה תגבה ממנו אגרות שילוט בלבד .לאחר תו
תקופת הפרסו יועבר הגשר לאחריות העירייה ולתחזוקתה .עוד נקבע בחוזה כי העירייה תמנה
נציג שיהיה ממונה על הקשר ע היז בכל הנוגע להקמת הגשר ולתחזוקתו.
העירייה מסרה לצוות הביקורת כי נציג העירייה הממונה על הקשר ע היז הוא נציג חברת יפה
נו ,וכי היא אינה מעורבת בתחזוקת גשר ביר ואינה בודקת באופ יזו ושוט את פעולות חברת
יפה נו )כנציגת העירייה( מול היז.
נציג חברת יפה נו מסר לצוות הביקורת כי החברה רק ליוותה את תהלי הקמת גשר ביר
ופיקחה עליו ,ביצעה בגשר בדיקה בתו שנת הבדק ,ולאחר מכ העבירה אותו לאחריות העירייה.
עוד מסר הנציג כי חברת יפה נו אינה מעורבת בתחזוקת הגשר והיא אינה מקיימת קשר ע היז
בנושא זה.
˙˜ÂÊÁ˙Ï ÌÊÈ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ÊÂÁ· Ú·˜˘ ÈÙÎ ,ÌÊÈ‰ È„È· ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ÏÚ ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .¯˘‚‰
ÏÚ Á˜ÙÈ˘ ‰ÓÚËÓ ‚Èˆ ˙ÂÓÏ ‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ ,˙Ú ÏÎ· ÔÈ˜˙‰ Â·ˆÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï
˜.ÌÊÈ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÌÂÈ

עיריית תל אביב יפו
בתחו העירוני של תל אביב(יפו יש גשרי הנמצאי באחריות יזמי פרטיי ,למשל ,גשרי הולכי
רגל המחוברי למרכז עזריאלי וגשרי פרסו שבאחריות חברות פרסו .הגשרי הוקמו מעל שטח
עירוני ,לרוב בידי יזמי פרטיי האחראי לתחזוקת.
נמצא כי בהסכמי שנחתמו בי העירייה לבי חברת קנית השלו השקעות בע"מ )להל ( מרכז
עזריאלי( 83ובי העירייה לבי יז פרסו האחראי לתחזוקת גשרי להולכי רגל בעיר ,84לא פורטו
הפעולות שעל היזמי לנקוט לש שמירה על תקינות הגשרי ותחזוקת ולא הוגדר אופ הפיקוח
של העירייה על פעולותיה לטיפול בגשרי.
במרס  2004פנה מנהל אג דרכי ומאור דאז למרכז עזריאלי וביקש לקיי אחת לשנה לפחות
סיור בגשרי הולכי רגל שבאחריות המרכז ,בהשתתפות יוע" מוסמ לגשרי ונציג האג .עוד
ביקש מנהל אג דרכי ומאור להעביר לאג דוחות של היוע" ודוחות על הטיפולי שמרכז
__________________

83
84

באחריות החברה שני גשרי המחוברי למרכז עזריאלי :האחד מוביל לתחנת רכבת השלו והשני
למתח הקריה .על פי נספח להסכ בי עיריית תל אביב+יפו לבי מרכז עזריאלי מאוגוסט ,1992
הגשרי יתוכננו ,יוקמו ויתוחזקו על ידי היז ועל חשבונו.
בחוזי שנחתמו בי עיריית תל אביב+יפו ליז בשני  1986ו 1992+התחייב היז להקי ולתחזק
גשרי להולכי רגל בתמורה לקבלת זיכיו פרסו על גשרי בעיר .היז אחראי כיו לתחזוקת שבעה
גשרי בתל אביב+יפו :גשר שיטרית ,גשר שלונסקי ,גשר קק"ל ,גשר קריית החינו)  +דר) נמיר )סמינר
לוינסקי( ,גשר שיכו ל'  +דר) נמיר ,גשר עודד  +הטייסי וגשר דר) לוד  +ששת הימי.
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עזריאלי עשה בגשרי .א שעד שנת  2007לא המציא מרכז עזריאלי את הדוחות המבוקשי ,לא
חזרה העירייה על דרישתה לקבל ולא שלחה תזכורות בעניי למרכז עזריאלי.
נמצא כי רק באוקטובר  2008המציא מרכז עזריאלי לעירייה בפע הראשונה אישור על תקינות
הגשרי .באישור ,שהוכ על ידי מהנדס מטע מרכז עזריאלי ,צוי כי הגשרי נמצאי במצב טוב
וה תקיני לשימוש .האישור אינו מפרט את מצב ההנדסי של הגשרי ואינו תוא למתכונת
העירייה לביצוע סקרי בגשרי ,מאחר שהעירייה לא דרשה זאת .במאי  2009סוכ בי העירייה
למרכז עזריאלי כי המרכז יסקור את הגשרי שבאחריותו על פי שיטת הסקרי הנהוגה בעיריית
תל אביב(יפו.
באשר ליז הפרסו ,נמצא כי בשני  ,2008(2006יותר מעשר שני לאחר שחתמה עמו על
החוזי ,קיימה העירייה בשיתו נציגי היז לראשונה כמה סיורי לבחינת מצב הגשרי ולקביעת
עבודות התחזוקה והשיקו הדרושות בה .עוד נמצא שהבדיקות שביצעה העירייה ע היז לא
היו במתכונת סקירת הגשרי שהעירייה פיתחה וקיימה בגשרי שבאחריותה.
עיריית תל אביב(יפו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי משנת  2008כל הגשרי
שבאחריות יזמי פרטיי נסקרי אחת לשנה ודיווח בגי הסקירה מוצג לאג דרכי ומאור.
מרכז עזריאלי ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי אכ לא פורטו בהסכ בינו
לבי עיריית תל אביב(יפו הפעולות שעליו לנקוט בגשרי שבאחריותו לש שמירה על תקינות.
עוד ציי כי הגשרי נבדקי ומתוחזקי על ידו באופ שוט .מרכז עזריאלי מסר כי לאחר שיקבל
מהעירייה חומר על שיטת הסקירה הנהוגה על ידה הוא יבצע את הבדיקה בגשרי לפי הסיכו
ממאי .2009
ÔÈÈÚ· ÌÈ˘ Í˘Ó· ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯ÒÂÁ ÈÎ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰˙ÏÂÎÈ· ‰Ú‚Ù ÌÈÓÊÈ‰ È„È· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ˙ÁË·‰
˙˜ÂÊÁ˙ ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â˙ÂÁÈË·Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ
.‰Ê ‡˘Â ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙Â ÌÈÓÊÈ‰ È„È· ÌÈ¯˘‚‰

עיריית רמת ג
בתחו עיריית רמת ג חמישה גשרי להולכי רגל המשמשי ג לפרסו .להל דוגמאות לטיפול
העירייה בתחזוקת:
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טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל

‚˘¯ ‰„˘ ÛÂÏ‡ ·ÂÁ¯· Ï‚¯ ÈÎÏÂ‰Ï
במאי  2005חתמה העירייה על חוזה ע קבל "לאחזקה ופרסו ]על גבי[ גשר מע" מעל רחוב
אלו שדה" למש שנתיי .לפי החוזה 85קיבל הקבל את הזכות הבלעדית לפרס על שני צדי
הגשר והתחייב ,בי היתר ,לתחזק את הגשר על חשבונו.
במאי  2007החליטה העירייה להארי את ההתקשרות ע הקבל בשנתיי נוספות )דהיינו עד מאי
 .(2009נמצא כי החלטת העירייה התקבלה בלי שהיה ברשותה מידע על פעולות התחזוקה של
הקבל ,ומכא שהיא לא הייתה יכולה לדעת א הוא קיי את התחייבויותיו בנוגע לתחזוקת הגשר
כפי שנקבע בחוזה.
¯˘‚‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÎ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Â¯„Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,2005-· ¯·Î ÔÏ·˜‰ È„È ÏÚ ‰ÊÂÁ‰ È‡˙ ÏÎ ÌÂÈ˜ ¯Á‡ Á˜ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÂÊ Û‡ ÂÊ ‡Ï .˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ Í‡ ,¯˘‚‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡Â ˙ÂÁÂ„ ÂÓÓ
ÏÎ· ÔÏ·˜‰ „Â˜Ù˙ ˙Î¯Ú‰Ï Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÏÎ‰ ‰È„È· ÂÈ‰˘ ÈÏ· ‰ÊÂÁ‰ Û˜Â˙ ˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰
.¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ú‚Â‰
עוד נמצא כי העירייה לא דרשה מהקבל מראשית ההתקשרות )שנת  (2005ועד שנת 2008
אישורי ליציבות הגשר מדי שנה בשנה ,כמתחייב בחוזה .רק בעקבות פניית העירייה לקבל
בספטמבר  2008ובאפריל  2009המציא לה במאי  2009מהנדס מטע הקבל אישור על יציבות
כללית של הגשר.
בספטמבר  ,2008בעקבות תלונה של תושב העיר ,פנה הממונה על מבני מסוכני בעירייה לקבל
והתריע לפניו כי בסיור שעשה בגשר באותו החודש הוא מצא ליקויי במבנה הגשר שכוללי ,בי
היתר ,סדקי נימיי בעמודיו .באפריל  2009שוב פנתה העירייה לקבל וטענה כי הליקויי
שעליה התריעה שבעה חודשי קוד לכ עדיי לא תוקנו ,וכי יש בכ הפרה של החוזה ,ודרשה
מהקבל לבצע את כל עבודות התחזוקה בגשר ,לרבות תיקו כל הליקויי ללא דיחוי נוס .נמצא
כי עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2009טר תוק הגשר.
ביולי  ,2009בעקבות הליקויי שהתגלו בגשר ,החליטה העירייה לבצע סקירה ראשונית ולהכי
תכנית הנדסית לשיקומו.

__________________
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בחוזה נקבע ,בי היתר ,כי "הקבל מתחייב לשמור על תקינות הגשר ואחזקתו באופ בטיחותי ה
להולכי הרגל העוברי עליו וה לתחבורה העוברת מתחתיו" .בחוזה פורטו הצעדי שעל הקבל
לנקוט לביצוע עבודות התחזוקה ,ומאחר שמדובר בגשר ע ,-נכללו בחוזה הנחיות מיוחדות באשר
לתחזוקתו :נקבע כי יש לבדוק ולהחלי' חלקי ע -שוני שנרקבו ולחזק חיבורי שהתרופפו על פי
הצור) "ופע בשנה לפחות" .עוד נקבעו הנחיות בדבר צביעת חלקי הע -של הגשר בתדירות של פע
בשנתיי .בחוזה נקבע כי הקבל מתחייב לתק את הגשר על פי הצור) או על פי דרישת העירייה
בתו) שבעה ימי מרגע היוודע הצור) בתיקו  ,וכי "על הקבל להעביר אל אג' ההנדסה  +מחלקת
מבני ציבוריי ,אחת לשנה ,דוח חתו על ידי מהנדס קונסטרוקציה ...המאשר את יציבות הגשר.
]וכ [ את ביצוע הבדיקות ועבודות התחזוקה שנדרשו לעיל ]בחוזה[".
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ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚˘¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .‰ÊÂÁ· Ú·˜Î ,ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ÍÂ˙ ÔÏ·˜‰ È„È ÏÚ
‰ÈÏÚ ‰È‰ ,¯˘‚· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ó ÂÈ‡ ÔÏ·˜‰˘ ‰˙‡¯ ¯˘‡Î˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
ÈÎ ¯ÈÚ‰ Û‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÓˆÚ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜Ï „ÈÓ ÏÂ˜˘Ï
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÂÏÚ ‡Ï ÔÏ·˜‰ È„È· ¯˘‚‰ ˙Â·ÈˆÈ ¯Â˘È‡ ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ
‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÊÂÁ· Ú·˜‰
.¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒÏ ÌÂ¯‚Ï
Ì˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÈ¯˘‚ ‰Ú·¯‡ ˙Ó˜‰Ï ÌÊÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰
בינואר  1990החליטה העירייה על התקשרות ע יז לש בניית שתי מנהרות ושלושה גשרי
להולכי רגל ברחובות אבא הלל ,אלו שדה 86והרואה תמורת זכויות פרסו .ביולי  1990חתמה
העירייה על הסכ ע יז ,87ובו התחייב היז לתכנ ,להקי ולתחזק את שלושת הגשרי על
חשבונו .בתמורה נתנה העירייה ליז זכות בלעדית לפרסו מסחרי לתקופת זיכיו של  20שנה.
בינואר  2005האריכה העירייה את זכויות הפרסו של היז על שלושת הגשרי עד דצמבר .2026
באותו החודש חתמה העירייה ע אותו יז על הסכ להקמת גשר נוס ברחוב ז'בוטינסקי תמורת
זכויות פרסו על הגשר עד דצמבר  ,2026והיז התחייב לתחזק את הגשר באופ שוט ועל
חשבונו במש כל תקופת הפרסו באופ התחזוקה 88שנקבע.
נמצא כי בהסכ הנוגע לשלושת הגשרי לא נקבע אופ תחזוקת על ידי היז ,וכי לא נכללו בו
הנחיות לעניי התחזוקה .עוד נמצא כי העירייה לא דרשה מהיז להעביר לאג ההנדסה שבעירייה
אחת לשנה דוח חתו על ידי מהנדס קונסטרוקציה )מהנדס מבני( ,המאשר את יציבות ארבעת
הגשרי ,ודוחות על פעולות לתחזוקת הגשרי שנקט היז.
העירייה מסרה לצוות הביקורת ביוני  2009כי תחזוקת ארבעת הגשרי היא באחריות היז שהקי
אות ,אול מיו הקמת )דהיינו במש כעשרי שנה( לא פיקחה עליה העירייה ולא קיבלה
נתוני כלשה על אודות פעולות התחזוקה שהיז היה אמור לבצע .העירייה ציינה כי אמנ
האחריות למצב הגשרי היא של היז ,אול יש לה "אחריות מוניציפאלית" לבדיקת מצב
ותקינות של הגשרי .עוד ציינה העירייה כי היא אינה מבצעת את הבדיקות שעליה לבצע ,א
בעתיד ייקבעו נהלי לנושא תחזוקת הגשרי.
עיריית רמת ג מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי במסגרת ההתקשרות ע
משרד מהנדסי יוגדרו מפרטי התחזוקה לכל הגשרי בעיר ובכלל זה גשרי הפרסו .משרד
המהנדסי ,בהנחיית אג ההנדסה בעירייה ובפיקוחו ,יקיי מעקב שוט אחר אופ מימוש
ההנחיות מול כל הגורמי החיצוניי המחזיקי בגשרי בתחו העיר.
__________________
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אלו' שדה מערבי  +מפגש אלו' שדה ודר) יצחק רבי .
בהסכ נקבע כי הגשרי שיוקמו יהיו מעת הקמת רכושה הבלעדי של העירייה ,וכי היז מתחייב
לבצע "אחזקת הגשרי במש) כל תקופת הפרסו על חשבונו" .עוד נקבע בהסכ כי היז יהיה
אחראי ליציבות הגשר ולחוזקו.
בתחזוקה נכללות ,בי היתר ,הפעולות האלה" :נקיו  ,טיפול ברכיבי בטו  ,מתכת ,מעלה מדרגות:
נקיו  ,צביעה תיקו וכו'".

טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל

ÌÊÈ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÏÚ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Úˆ·Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÌÊÈ‰˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ-È‡ .ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯˘‚‰ ˙‡ ˜ÊÁ˙Ï
Ï˘ Í˘Ó˙ÓÂ ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‰˘ 20-Î Í˘Ó· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˘ÂÏ˘·
Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .ÌÈ¯˘‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙ÂÁÈË·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ,Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈ¯˘‚‰ ˙˘ÂÏ˘ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï˘ ÍÎ· ‰Ï˘Î
˙˘ÂÏ˘Ï Ú‚Â‰ ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ¯·„· ,2005 ˙˘· ‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï
¯Á‡Ï ˜¯ ,(È˜ÒÈËÂ·'Ê ¯˘‚) ÈÚÈ·¯‰ ¯˘‚‰ ˙Ó˜‰Ï ¯˘‡· ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ¯·„·Â ÌÈ¯˘‚‰
,Úˆ·Ï ·ÈÈÁ˙‰ ÌÊÈ‰˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÂ˙ ‰È„È· ÂÈ‰˘
ÌÈÓÎÒ‰· Ë¯ÙÏ Û‡ ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÎÂ˙˘ ˙Ó ÏÚ
"Â˜ÊÂÁÂ ¯˘‚‰ ˙Â·ÈˆÈ"Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ÁÎÂ ËÂ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÊÈ‰ ÌÚ ÂÓ˙Á˘
.ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚ ˙‡Ó ¯˘‚‰ ·ˆÓÏ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈ¯Â˘È‡ ˙‡ˆÓ‰ ˘Â¯„ÏÂ
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,ÌÈÓÊÈ‰ ÛÂ˙È˘· ,ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÎ¯„ ˙‡Â ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÌÈÓÊÈ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï
.‡˘Â· ÌÈÓÊÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰

סיכו
ÌÈ¯˘‚ .‰È„Ó· ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÏÂÏÎÓ· ˙Â·È˘Á-·¯ „È˜Ù˙ Ï‚¯ ÈÎÏÂ‰ÏÂ ·Î¯ ÈÏÎÏ ÌÈ¯˘‚Ï
˙ÏËÂÓ ÌÈ¯˘‚ Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ,ÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Ê‡ ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈ˘Ó˘Ó
ÏÂÙÈË‰ ˙ÁÊ‰ ÔÎ˘ ,Ì˙ÂÁÈË·Â Ì˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ì˙Â‡ ˜ÊÁ˙Ï ‰·ÂÁ‰
Ì‚ ˘È ¯˘‚ Ï˘ ‰ÒÈ¯˜Ï .Ì‰· ‰ÚÈ‚ÙÏ Â‡ Ì„‡ ÈÈÁ Ô„·‡Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ Ì‰· ÛËÂ˘‰
,ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÁÊ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯˘‚Ï Ì¯‚˘ ˜Ê .˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó
.˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÁ·‰Ó È‡„Î ‰È‰È ‡Ï ÂÂ˜È˙˘ Â‡
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ¯˘‡· ‰˘˜ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó
Ï˘ ÔÈ˜˙‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ Ô‰ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ;Â˜„·˘
‡ÏÂ ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ Â·˜Ú ‡Ï Ô‰ ·Â¯Ï ,˙ÙËÂ˘‰ Ì˙˜ÂÊÁ˙ ÏÚÂ ÌÈ¯˘‚‰
ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ Â‡ˆÓ .¯·˘ ˙˜ÂÊÁ˙· Â˜Ù˙Ò‰ ÏÏÎ Í¯„·Â Ì‰· ˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú ÂÓÊÈ
Ï˘ ‡È‰ Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯˘‡ ÌÈ¯˘‚· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÔÁÂ˜ÈÙ·Â ÔÏÂÙÈË·
.ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈÂ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙Â¯·Á
,ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚‰ È‡ˆÓ Ï˘ ÈÎ„ÚÂ ÌÏ˘ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
ÌÂÊÈÏ Ô‰ÈÏÚ „ÂÚ .ÌÈ¯˘‚‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÂ˙Â ÔÂÎ˙ ÈÂ˙ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡Â
˙„ÈÓ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈÓ‚Ù ¯Â˙È‡Ï Ì‰· ÌÈ¯È„˙Â ÌÈÙÈ˜Ó ÌÈ¯˜Ò ÚÂˆÈ·Â ÌÈ¯˘‚· ˙Â˜È„·
‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï ÒÈÒ· ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ò .ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÔÎÂ Ì˙¯ÓÂÁ
ÏÚ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÌÓÂ˜È˘ÏÂ Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï
¯˘‡ ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ¯˘‚· ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈËÏ ÈÂ‰È˘ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ Ì˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ .¯Â·Èˆ‰ ÔÂÁËÈ· ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ
„ÈÙ˜‰ÏÂ ÚÂ·˜ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓÂÊÈ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙Â ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï
.‰¯È„Ò ‰¯Âˆ· Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ
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˙Â¯·Á ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
ÂÚˆ·È :ÈÂ‡¯Î Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚· ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÏÙËÈ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ Â‡ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ
.˙ÙËÂ˘ ‰¯Âˆ· Ì˙Â‡ Â˜ÊÁ˙ÈÂ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ¯Á‡ ¯È„Ò ·˜ÚÓ
È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ ‰‡¯ ‡Ï È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Û‡ ÂÈÙÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÁÎÂ
‰¯ÓÂÁ‰ ÁÎÂÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰È„Ó· ÌÈ¯˘‚‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ÔÈÈÚÏ
ÔÓ ,ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÈÒ„‰‰ Ì·ˆÓ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ˜˙ Â‡ ˙ÂÈÁ‰ ,˙Â˜˙ ¯„ÚÈ‰·˘
ÏÙËÈÂ ‡˘Â‰ ˙‡ ¯È„ÒÈÂ „‚‡È˘ „Á‡ Ì¯Â‚ ‰Ó˙Â ‡˘ÂÏ ‰˙Ú„ Ô˙È˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÁ·‰Ó ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰ .ÌÈ¯˘‚ ˙˜ÂÊÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÁ‰Â ˙Â˜˙ ˙Î‰·
.ÌÈ¯˘‚‰ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì‚ ¯˘Ù‡˙ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰Â
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תקציר
לרשות משרד הפני עומדי אמצעי התערבות שוני במקרי שבה רשות מקומית
חורגת מהוראות הדי ומכללי מינהל תקי ואינה ממלאת את חובותיה כרשות
ציבורית ,כפי שנקבעו בדי .בי היתר הוענקה לשר הפני )להל  השר( הסמכות
להחליט על פיזור מועצה ,הקמת ועדה קרואה ,הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה;
סמכות נוספת הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו
המקומי.
הוראות החוק וסעיפי שוני בדיני הרשויות המקומיות מאפשרי לשר או לממונה
על המחוז במשרד הפני לחייב אישית נבחרי ציבור או עובדי ברשויות המקומיות
בגי הוצאה מקופת הרשות המקומית שנעשתה שלא כדי.
הטלת חיוב כספי אישי על ראש רשות מקומית ,עובדי רשות מקומית או חברי מועצה
ברשות מחייבת קיו הלי בדיקה וגיבוש החלטה מעי שיפוטית .ביסוד ההסדרי
שנקבעו בנושא החיוב האישי מונחת התפיסה ולפיה משרתי הציבור בשלטו
המקומי ,בי נבחרי ובי עובדי ,ה נאמני הציבור שהוענקו לה על פי די
סמכויות נרחבות ,אשר מכוח יוכלו לקד את ענייני הציבור ,ובצד ג חובות שנועדו
להבטיח שה יפעלו באחריות ומתו מחויבות לשולחיה.
הפרתה של חובה זו מחייבת נקיטת סנקציה ,לרבות סנקציה אישית כלפי המפר;
ככל שיימצא כי נבחר הציבור או עובד הציבור פגע באמו הציבור וחרג מגדרי
הסמכויות שניתנו לו ,הרי שנדרשת תגובה הולמת ומרתיעה ,ועליו לתת את הדי על
מעשיו באמצעות הליכי מינהליי ובמידת הצור בערכאות שיפוטיות.
הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו המקומי מקורה בהסדר שנקבע
בפקודת העיריות עוד בתקופת המנדט .במש עשרות שני לא השתמש משרד
הפני בסמכות זו ,ורק לפני כשבע שני הוא החל להפעיל את סמכותו להטיל חיוב
אישי על נבחרי ציבור ועובדי ציבור בשלטו המקומי .הפעולות שנקט משרד הפני
לצור מימוש סמכותו לא נעשו מיזמתו ,אלא ה תוצאה של החלטות שיפוטיות
שניתנו מתחילת שנות התשעי של המאה העשרי בפסקי די של בית המשפט
העליו שקבעו כי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות אלו לש קיו ביקורת יעילה
ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולש הקפדה על סדרי מינהל
תקיני.
בשנת  2001גיבש משרד הפני נוהל בעניי החיוב האישי )להל  נוהל לחיוב אישי(
מכוחו הוחלט על הקמת יחידה ייעודית חדשה באג $לביקורת רשויות מקומיות
במשרד הפני )להל  האג $לביקורת( ,שתעסוק במימוש סמכויותיו של המשרד
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בתחו החיוב האישי )להל  היחידה לחיוב אישי או היחידה( .כ מונתה ועדה
מייעצת לעניי חיוב אישי ,אשר מתפקידה להמלי %למנכ"ל המשרד בעניי הטלת
חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות מקומיות )להל הוועדה המייעצת או הוועדה(.
השר הוא שמחליט א להפעיל סמכותו לחיוב אישי על סמ המלצות הוועדה
והמנכ"ל בעקבותיה.
בתקופת פעילות הוועדה המייעצת ,משנת  2002ועד מועד הביקורת ,היא גיבשה 35
המלצות לגבי נושאי משרה ב 30רשויות מקומיות; ב 18מ ההמלצות קבעה
הוועדה כי אי מקו להטיל חיוב אישי וב 17האחרות המליצה להפעיל את הסמכות
לחיוב אישי על  30נושאי משרה ברשויות שונות .השר נת החלטתו להחיל חיוב
אישי על  26מה.

פעולות הביקורת
בחודשי מאיאוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא החיוב האישי של
נושאי משרה בשלטו המקומי .הבדיקה נעשתה במשרד הפני  באג $לביקורת
וביחידה לחיוב אישי .בירורי השלמה נעשו במשרד המשפטי.

עיקרי הממצאי
איסו וריכוז מידע
הרשויות המקומיות בישראל נבדקות ומבוקרות על ידי גורמי שוני במינהל
הציבורי ,בה משרד הפני באמצעות האג $לביקורת .ממצאי הביקורת על תפקוד
של הרשויות מתבססי על מקורות שוני בתו משרד הפני ומחוצה לו.
נמצא כי מרבית התיקי שבה הוחל בהליכי בדיקה להחלת חיוב אישי נפתחו
בעקבות תלונות שהתקבלו באג $לביקורת בדבר התנהלות כספית לקויה או
התקשרות של הרשויות המקומיות בחריגה מהוראות הדי .תיקי אחרי נפתחו
בעקבות מידע שהוצג בדוחות השנתיי של הרשויות המקומיות.
עוד נמצא כי ככלל ,היחידה לא קיימה הלי שיטתי לריכוז מידע ממקורות נוספי
במערכת )במשרד הפני ומחוצה לו( אשר יש בו להצביע על תפקודה של הרשות
המקומית בחריגה מהוראות הדי.

הימשכות הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי
מש הזמ של הלי בדיקת המידע הנאס $עד גיבוש המלצת הוועדה המייעצת
משתנה לפי הנסיבות.

158

חיוב אישי בשלטו המקומי

משרד מבקר המדינה בדק את הלי בחינת החיוב האישי בעניינ של  13המלצות
לחיוב אישי שהתקבלו בשני  ;20082007נמצא כי בשמונה מה נמש הלי
הטיפול מעל שנה וחצי ובשתיי נוספות  כשלוש שני וא $יותר.

מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי
הביקורת העלתה מקרי שבה נמשכו ההליכי לחיוב אישי זמ רב ,אפילו שני,
ממועד גיבוש המלצת הוועדה להטלת חיוב אישי ,וזאת בלי שהתקבלה החלטת השר
בעניינ.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני כי בחלק מתיקי החיוב האישי שנבדקו
עלו מחדלי משמעותיי בהליכי הטיפול .לדעת משרד מבקר המדינה ,מחדלי
כאלה ,הנובעי מתפקוד לקוי של המשרד בתחו זה ,עלולי לעורר חשש בקרב
הציבור כי שיקולי שאינ ענייניי ה שהשפיעו על אופ הטיפול בתיק.
ההתייחסויות של מנהל היחידה למקרי אלו אינ מניחות את הדעת ואי בה כדי
להסביר את הסחבת שאפיינה את הטיפול בתיקי.

ניהול המידע ביחידה
יישו הנוהל לחיוב אישי מחייב הפעלה של תהלי מינהלי ומקצועי של טיפול
במידע רב ,קיו מעקב אחר ביצוע מכלול של פעולות וקיו בקרה שוטפת.
הביקורת העלתה כי משרד הפני לא הקי תשתית מידע הכוללת בסיס נתוני
מפורט המתעדכ באופ שוט $כדי לאתר מקרי של הוצאת כספי שלא כדי וכדי
לקיי פעולות מעקב ובקרה על הליכי הטיפול בתיקי .בסיס הנתוני של היחידה,
המנוהל על ידי עובדיה באמצעות דוחות פנימיי  ידניי וממוחשבי ,אינו יעיל דיו
לקיו פעולות איתור ,עיבוד ,ניתוח נתוני וכ פעולות של מעקב ופיקוח שוטפי
בשלבי השוני של הטיפול.

אכיפת החיוב האישי
כאמור ,לאור שנות פעילותה גיבשה הוועדה  17המלצות  שאושרו בהחלטת השר 
להחלת חיוב אישי על  26נבחרי ונושאי משרות ברשויות מקומיות שונות.
בחודש מרס  2010היה מצב אכיפת החלטות השר בנוגע לאות  26חייבי כמפורט
להל 11 :מה פרעו את מלוא חוב ,ועל כ טיפול היחידה לחיוב אישי בעניינ
הסתיי; ארבעה חייבי משלמי את חוב לרשות המקומית בתשלומי באמצעות
ניכוי שוט $משכר ונמצאי במעקב של היחידה; כנגד שלושה חייבי שסירבו
לשאת בתשלו סכו החיוב האישי שהוטל עליה הגישו הרשויות המקומיות או
באי כוח תביעות לתשלו .במועד הביקורת התבררו תביעות אלה בבתי המשפט;
שמונת החייבי הנותרי טר החלו לפרוע את חוב ,והרשויות המקומיות לא נקטו
נגד צעדי משפטיי.
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פריסת תשלומי החיוב
עד חודש מרס  2010פרעו  15מהחייבי את מלוא חוב לרשות המקומית או חלק
מהחוב .בשניי מהמקרי שילמו החייבי את חוב בתשלו אחד ,בשני מקרי
הוחלט על ניכוי מכספי פיצויי פרישה וב 11מקרי אושרה פריסת תשלומי רחבה
 בשמונה מה אושרו יותר מעשרה תשלומי.
נמצא כי לא היה מתווה אחיד לפריסת התשלומי ,וה אושרו בכל עניי ולפי בקשת
החייבי ,בלי שנקבעה מסגרת המגבילה את הפריסה האפשרית וקובעת את הסכו
המזערי של כל תשלו.

סיכו והמלצות
הלי החיוב האישי הוא כלי הרתעתי חשוב האמור למנוע פעולות בלתי חוקיות
ברשויות המקומיות .הוא מאפשר ,בי היתר ,להג על כספי הציבור מפני בעלי
השררה  הנבחרי והפקידות הבכירה ברשויות ,אשר נושאי חובת אחריות
מקצועית וחובת אמוני כלפי הציבור .הלי זה נועד לספק לשלטו המרכזי ,ובייחוד
למשרד הפני ,מעצ היותו מופקד על השלטו המקומי ,כלי פיקוח נוס $על
הרשויות המקומיות.
על משרד הפני לפעול ככל האפשר כדי לאפשר הפעלת מנגנו חיוב אישי תקי,
אשר יקוימו בו פיקוח ובקרה ראויי .היעדר פיקוח ובקרה הולמי על אכיפת
ההלי לחיוב אישי מחטיא את מטרת ההרתעה שבהלי זה.
בשבע השני האחרונות הניח משרד הפני את התשתית ליישו הוראות הדי
בנושא החיוב האישי של נושאי משרה בשלטו המקומי והחל לפעול על פיה.
מממצאיו של דוח זה עולה שהפעלת הסמכות של המשרד בנושא החיוב האישי
בשני האחרונות אינה יעילה והיא מתאפיינת בחוסר החלטיות ובסחבת.
איסו $החומר הנדרש והמעקב אחריו וכ הלי בחינת המקרי שנבדקו וקבלת
ההחלטה בעניינ לוקי בחסר; ניהול המידע אינו יעיל; הטיפול בחלק מהתיקי
היה לקוי; האכיפה של ההחלטות אשר התקבלו בדבר הטלת החיוב האישי רופפת,
וההלי בחלק מהתיקי נמש זמ רב מדי .משרד הפני אינו מפנה את המשאבי
הדרושי לש קיו הלי החיוב האישי בצורה נאותה .טיפול המשרד בנושא זה
עדיי אינו מספק והוא טעו שיפור.
ראש רשות מקומית ונושאי משרה ברשות המצויי בהלי בדיקה שבסיומו ייתכ
שיושת עליה חיוב אישי אינ מתפקדי כבשגרה .התמשכות ההלי עלולה להביא
לפגיעה בנבדקי ,ומכא  לפגיעה ברשות המקומית עצמה ,ועל כ על משרד הפני
לפעול לקיצור ההלי ככל האפשר .נוס $על כ הטלת החיוב האישי בסמו ככל
האפשר למועד ביצוע העברה תקשור בי העברה לעונש ותביא ליצירת המוטיב
ההרתעתי הנדרש.
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לדעת משרד מבקר המדינה ,לפעולות בתחו החיוב האישי נודעת חשיבות רבה ,שכ
ה באות להבטיח כי נושאי משרה לא יפגעו באמו שולחיה ולא יחרגו מגדרי
הסמכויות שניתנו לה .למע קיו סדרי מינהל תקיני ברשויות המקומיות
וביקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות הנעשות בה ,על המשרד להקפיד על
הפעלת סמכותו בתחו החיוב האישי כראוי .על מנכ"ל משרד הפני לפעול לאלתר
לחיזוק ההיבטי הניהוליי של היחידה ולהשלמת הטיפול בכל אחד מההליכי
המתמשכי שלא לצור.

♦
מבוא
לרשות משרד הפני עומדי אמצעי התערבות שוני במקרי שבה רשות מקומית חורגת
מהוראות הדי ומכללי מינהל תקי ואינה ממלאת את חובותיה כרשות ציבורית ,כפי שנקבעו בדי.
בי היתר הוענקה לשר הפני )להל  השר( הסמכות להחליט על פיזור מועצה ,הקמת ועדה
קרואה ,הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה; סמכות נוספת הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על
נושאי משרה בשלטו המקומי.
הוראות החוק וסעיפי שוני בדיני הרשויות המקומיות מאפשרי לשר או לממונה על המחוז
במשרד הפני לחייב אישית נבחרי ציבור או עובדי ברשויות המקומיות בגי הוצאה מקופת
הרשות המקומית שנעשתה שלא כדי.
הטלת חיוב כספי אישי על ראש רשות מקומית ,עובדי רשות מקומית או חברי מועצה ברשות היא
אמצעי התערבות של משרד הפני שהפעלתו מחייבת קיו הלי בדיקה וגיבוש החלטה מעי
שיפוטית .ביסוד ההסדרי שנקבעו בנושא החיוב האישי מונחת התפיסה ולפיה משרתי הציבור
בשלטו המקומי ,בי א ה נבחרי ובי א ה עובדי  ,ה נאמני ציבור שהוענקו לה על פי
די סמכויות נרחבות שמכוח ה יכולי לקד את ענייני הציבור ,ובצד ג חובות שנועדו
להבטיח שה יפעלו בנאמנות ובאחריות לטובת ציבור שולחיה .
הפרתה של חובה זו מחייבת נקיטת סנקציה ,לרבות סנקציה אישית כלפי המפר; ככל שיימצא כי
נבחר הציבור או עובד הציבור פגע באמו הציבור וחרג מגדרי הסמכויות שניתנו לו ,הרי שנדרשת
תגובה הולמת ומרתיעה ,ועליו לתת את הדי על מעשיו באמצעות הליכי מינהליי  ,ובמידת
הצור בערכאות שיפוטיות.
הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו המקומי נקבעה בפקודת העיריות עוד
בתקופת המנדט ,אול במש עשרות שני לא עשה משרד הפני כל שימוש בסמכות זו .רק לפני
כשבע שני החל המשרד להפעיל את סמכותו להטיל חיוב אישי על נבחרי ציבור ועובדי ציבור
בשלטו המקומי .הפעולות שנקט משרד הפני לצור מימוש סמכותו לא נעשו מיזמתו ,אלא נבעו
מהחלטות שיפוטיות שניתנו מתחילת שנות התשעי של המאה העשרי בפסקי די של בית
המשפט העליו ,אשר קבעו כי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות אלו לש קיו ביקורת יעילה
ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמע ההקפדה על סדרי מינהל תקיני .
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מאז מומשה הסמכות והונחה התשתית הארגונית ליישו הטלת החיוב האישי בשלטו המקומי,
הושמעו דעות שונות בדבר הצור בהטלת חיוב אישי ג בשלטו המרכזי ובגופי הממשלתיי .
דוח זה אינו עוסק בסוגיית החיוב האישי בשלטו המרכזי.
בשנת  2001גיבשו משרד הפני ומרכז השלטו המקומי בשיתו %המשנה ליוע $המשפטי
לממשלה נוהל בעניי החיוב האישי )להל  נוהל לחיוב אישי( ובו הוחלט על הקמת יחידה
ייעודית חדשה באג %לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפני )להל  האג %לביקורת( שתעסוק
ביישו סמכויותיו של המשרד בתחו החיוב האישי )להל  היחידה לחיוב אישי או היחידה(.
היחידה מרכזת את הטיפול בממצאי ביקורת ובפניות שהתקבלו במשרד הפני שמה עולה חשש
להוצאה כספית שלא כדי.
מהביקורת עלה כי מסו %שנת  ,2001שנת הקמת היחידה ,ועד תחילת שנת  2007לא אויש א %תק
מתקני כוח האד שהוקצו לה ,למעט תק של מזכירה .עד שנת  2004בוצע ניהול היחידה
ברוטציה על ידי עובדי האג %לביקורת ,נוס %על תפקיד הקבוע .בדר זו התחלפו בתקופה
האמורה לעיל שלושה ממוני על היחידה .בשני  2005ו 2006כיהנה בתפקיד הממונה על
היחידה עורכת די ששימשה יועצת משפטית חיצונית ליחידה בחצי משרה ,וסייע לה אחד מעובדי
אג %הביקורת .בשנת  2007התפטרה עורכת הדי ומונה במקומה הממונה הנוכחי .בספטמבר 2007
מונתה יועצת משפטית חדשה ליחידה ,כיועצת חיצונית ,בהיק %של חצי משרה .בשנת  2009נקלט
ביחידה עובד נוס.%
היחידה לחיוב אישי מרכזת את החומר הנוגע לעניי שהתקבל במשרד הפני  .לאחר בחינה
ראשונית מועבר החומר לוועדה שמינה השר לצור בדיקה וגיבוש המלצות שיוגשו לשר ולמנכ"ל
המשרד בעניי החיוב האישי )להל  הוועדה או הוועדה המייעצת(.
בתקופת פעילות הוועדה המייעצת ,משנת  2002ועד מועד הביקורת ,היא גיבשה  35המלצות לגבי
נושאי משרה ב 30רשויות מקומיות; ב 18מ ההמלצות קבעה הוועדה כי אי מקו להטיל חיוב
אישי וב 17האחרות המליצה להפעיל את הסמכות לחיוב אישי על  30נושאי משרה ברשויות
שונות .השר נת החלטתו להחיל חיוב אישי על  26מה .
בחודשי מאיאוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא החיוב האישי של נושאי משרה
בשלטו המקומי .הבדיקה נעשתה במשרד הפני   1באג %לביקורת וביחידה לחיוב אישי .בירורי
השלמה נעשו במשרד המשפטי .

רקע נורמטיבי
 : Ô È „ ‰ ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ .1סעי 221 %לפקודת העיריות קובע את סמכות הממונה על המחוז
להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגי הוצאה שלא כדי מקופת
__________________
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בשני  2009 2005כיהנו שרי הפני האלה :מר אופיר פינס )ינואר  2005נובמבר  ;(2005מר אריאל
שרו )נובמבר  2005ינואר  ;(2006מר אהוד אולמרט )פברואר  2006אפריל  ;(2006מר רוני בר
או )מאי  2006יולי  ;(2007מר מאיר שטרית )יולי  2007מרס  ;(2009מר אלי ישי )ממרס .(2009
באותה תקופה כיהנו במשרד הפני המנכ"לי האלה :מר גדעו בר לב )עד אפריל  ;(2005מר אוסקר
אבו ראזק )אפריל  2005יוני  ;(2006מר ר בלינקוב )יוני  2006יולי  ;(2007מר אריה בר )יולי
 2007מאי  ;(2009מר גבריאל מיימו )ממאי .(2009
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הרשות אשר לה ה היו אחראי " :על פי עצתו של רואה החשבו ...יפסול הממונה כל פריט
בחשבו שהוא בניגוד לדי ,ויחייב בו את האד ששיל או שהרשה את התשלו הבלתי חוקי ,וכ
יחייב הממונה כל אד האחראי לחשבו בכל סכו של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או
התנהגותו הרעה או בכל סכו שהיה צרי להביא בחשבו ולא הביא ,ובכל מקרה כזה יאשר בכתב
את הסכו המגיע מאותו אד ".
סעי 222 %לפקודת העיריות קובע את סמכות השר לבטל כל פסילה של הוצאה שנעשתה בניגוד
לדי וכ לבטל או להקטי כל סכו חיוב אישי שנקבע על תשלו בלתי חוקי ,א התבקש לעשות
זאת על ידי האד שחויב וא הוא סבר שלפי נסיבות המקרה ראוי לעשות כ ,על א %היות
הפסילה או החיוב נכוני וחוקיי .
סעי 223 %לפקודת העיריות קובע את החזקה לעניי האחריות להוצאה ,ולפיה א אי לראות מתו
החלטות המועצה מי הוא חבר המועצה שהסכי להוצאה מסוימת ,יראו כל חבר מועצה שנכח
בישיבה שבה אושרה ההוצאה כאילו הסכי לה ,כל עוד לא הוכח אחרת.
הוראות מקבילות בעניי החיוב האישי בנוגע למועצה מקומית ולמועצה אזורית מצויות בסעי%
 189לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א) 1950להל  צו המועצות המקומיות( ,ובסעי84 %
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958להל  צו המועצות האזוריות(.
צו המועצות המקומיות קובע כי השר רשאי לזקו %כל הוצאה שאינה חוקית או חלק ממנה לחובתו
של כל אד שהוציא אותה או שאישר להוציא אותה ,ויודיע על כ בכתב לכל אד הנוגע בדבר;
צו המועצות האזוריות קובע כי מבקר החשבונות של המועצה יפסול כל הוצאה שאינה כדי ויציי
זאת בדי וחשבו לשר .סמכות השר על פי צו המועצות האזוריות זהה לסמכותו שנקבעה בצו
המועצות המקומיות ולפיה הוא רשאי לזקו %את ההוצאה כולה או חלק ממנה לחובתו של כל אד
שהוציאה או שאישר להוציאה.2
 : Ë Ù ˘ Ó ‰ ˙ È · ˙ Â ˜ È Ò Ù .2בינואר  1991קבע בג" $כי הוראות פקודת העיריות לגבי
חיוב אישי ה מהחשובות שבהוראות הפקודה ,וכי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות החיוב האישי
למע תתקיי ביקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמע ההקפדה
על סדרי מינהל תקיני ; עוד נקבע על ידי בג" $כי לצד סמכויות נוספות המופקדות בידי השר
והממונה על המחוז ,הוראות החיוב האישי ה "הכלי המתאי  ,הסמכותי והאפקטיבי למימוש
ממצאי הביקורת וליישו עקרונות המינהל התקי על נבחרי הרשות המקומית בתחו הכספי
והתקציבי".3
בפסיקתו מיוני  1993התייחס בג" $לאופ הפעלת הסמכות של הטלת חיוב אישי וקבע כי
"השימוש בסמכות זו חייב ,מצד אחד ,להיעשות בזהירות ,רק לאחר בירור יסודי של העובדות
ובהתחשב ג בנסיבות ובאילוצי שבה פעלו אלה שהוציאו או הרשו את ההוצאה ובשיקול דעת
שלא להרתיע מועמדי רציניי ומתאימי מלקבל על עצמ תפקיד ציבורי כפוי טובה .א מצד
שני אל לו לבעל הסמכות לנהוג יתר סלחנות בהפעלת סמכות זו".4
__________________

2
3
4

משנת  2001הנהגתו של הנוהל לחיוב אישי מסדירה הלי' אחיד בעניי החיוב האישי לכלל הרשויות
המקומיות ,ולפיו הסמכות לחיוב אישי נתונה בידי השר בלבד .לעניי החלתו של הנוהל ,נטל השר את
סמכויותיה של הממוני על המחוזות מכוח סמכות הנתונה לו בסעי)  34לחוק יסוד :הממשלה.
בג" ,˘È˘ ' ÈÏÂ‚ 1065/89 ,פ"ד מה).441 (1
בג" ;‡ËÈÏ˘ ' ¯ËÒÈÈ¯Ë 2937/91 ,פ"ד מז).758 (2
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במרס  2003קבע בג" $כי אי להפו את הוראות פקודת העיריות ,צו המועצות המקומיות וצו
המועצות האזוריות בעניי החיוב האישי ל"אות מתה" ,וכי החיוב האישי הוא "כלי אפקטיבי
להשלטת כללי מינהל תקי על נבחרי הרשויות המקומיות".5
 : ‰ Ï ˘ Ó Ó Ï È Ë Ù ˘ Ó ‰ ı Ú Â È ‰ ˙ È È Á  ‰ .3באוגוסט  2001פרס היוע $המשפטי
לממשלה הנחיה בעניי חיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית אשר לקחו חלק בהוצאת
כספי ציבור שלא כדי )להל  הנחיית היוע $המשפטי לממשלה( .6ההנחיה קובעת את סדרו של
הלי החיוב האישי כאמצעי לאכיפת שלטו החוק ולמיגור השחיתות .בדצמבר  2003הורחבה
ההנחיה ועודכנה )ראו בהמש (.
 : Ì È  Ù ‰ „ ¯ ˘ Ó È Ï ‰ Â  .4בספטמבר  2001פרס מנכ"ל משרד הפני נוהל לחיוב
אישי; מכוחו של נוהל זה מונתה הוועדה המייעצת ,שתפקידה להמלי $למנכ"ל המשרד בעניי
הטלת חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות המקומיות .הנוהל גובש ע מרכז השלטו המקומי,
בשיתו %המשנה ליוע $המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית למשרד הפני  ,והוא מבוסס על
הנחיית היוע $המשפטי לממשלה שפורסמה חודש קוד לכ.
הנוהל לחיוב אישי ד בשלבי ההלי להפעלת הסמכות לחיוב אישי של נושאי משרה או תפקיד
ברשות המקומית בשל היות אחראי להוצאה שלא כדי מקופת הרשות .בתו ההלי אמורה
הוועדה להמלי ,$על סמ ביצוע הבדיקות המפורטות בנוהל ולפי שיקול דעתה ,א להטיל חיוב
אישי על האחראי להוצאה הבלתי חוקית ברשות המקומית ,ולקבוע את סכו החיוב הראוי.
המלצת הוועדה תיבח על ידי מנכ"ל משרד הפני  ,והוא יגבש את המלצתו ויעבירה לשר .השר
יחליט על יסוד ההמלצות הללו וכל חומר שיונח לפניו א להפעיל את סמכותו לחיוב אישי ,וא
כ  יקבע ג את סכו החיוב שיוטל.
"הוצאה שלא כדי" מוגדרת בנוהל לחיוב אישי כדלקמ" :הוצאה בדר של התקשרות או בכל
דר אחרת ,שבוצעה בחריגה מהוראות הדי ,לרבות חריגה מהוראות הדי המהותי ,חריגה
מדרישות די שבנוהל או כל חריגה מהדי הפוגמת בתוקפה החוקי של ההוצאה" .הנוהל מונה את
הפעולות האלה כדוגמאות לפעולות שייחשבו הוצאה שלא כדי:
הפרת הכללי הקבועי בדי לעניי תנאי מוקדמי לביצוע התקשרות או פעולה אחרת בעלת
השלכות כספיות ,כגו התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר ,מקו שאלה
נדרשי ; התקשרות או פעולה טר אישור תקציב בלתי רגיל או בלי שהתקיי מכרז ,מקו שאלה
נדרשי ; מת הנחה או תמיכה בלי שהתקבלה על כ החלטה בגופי המוסמכי לכ או בחריגה
מסעיפי הדי המסמיכי לכ ; הוצאה שהיא בבחינת תעמולת בחירות אסורה; הוצאה בעניי שבו
הרשות המקומית אינה מוסמכת לפעול.
בחוזר שהוציא מנכ"ל המשרד בספטמבר  2006הוא פרס תיקו לנוהל לחיוב אישי )להל  תיקו
לנוהל(; התיקו קבע מחדש את הרכב הוועדה המייעצת כדלהל :יו"ר הוועדה יהיה שופט
בדימוס או אד הכשיר לכה כשופט בבית משפט מחוזי ,שימונה על ידי השר על דעת היוע$
המשפטי לממשלה .7חבריה יהיו מנהל המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני )להל  מנהל
המינהל לשלטו מקומי( או נציגו וכ היוע $המשפטי למשרד הפני או נציגו.
__________________
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בג" ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' „Â„ ‰˘Ó 1561/01 ,תקדי.
 ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰הנחיה .(90.007) 8.2000
בחודש פברואר  2006מונה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלי לשעבר ,כב' השופט )בדימוס( ורדי
זיילר ,לעמוד בראש הוועדה המייעצת.

חיוב אישי בשלטו המקומי

באוגוסט  2008פורס הנוהל לחיוב אישי לרענו ,והוא איחד את הנוהל שקד לו ע התיקו
לנוהל שיצא בעקבותיו .בינואר  2009פרס מנכ"ל המשרד נוסח מעודכ של הנוהל לחיוב אישי,
אשר כולל שינויי שהוטמעו בו לאור השני ושינויי שנעשו במסגרת הפקת לקחי מהפעלתו
בשני שחלפו מאז פורס לראשונה.
 : È ˘ È ‡ · Â È Á Ï Ï ‰ Â  ‰ È ¯ ˜ È Ú .5הנוהל לחיוב אישי ד בשלבי ההלי להפעלת
הסמכות לחיוב אישי בידי השר .להל פרטי השלבי העיקריי בהלי :
)א( רואי החשבו שממנה משרד הפני לביקורת חשבונותיה של הרשויות המקומיות יפרטו
בדוחות השנתיי שיגישו הוצאות שהוצאו על ידי הרשות המקומית או התקשרויות שהיא צד לה
אשר נעשו ,למיטב הבנת  ,שלא כדי .כ יפרטו את זהות החתומי על מסמכי ההתקשרות או
ההוצאה והאחראי לה ,לרבות זהות חברי המועצה שנטלו חלק בהחלטה על ביצוע ההתקשרות
או הפעולה  כאשר ההחלטה התקבלה על ידי מועצת הרשות.
)ב( האג %לביקורת ירכז את החומר שיגישו רואי החשבו .כמו כ הוא ירכז כל מידע על
הוצאות בלתי חוקיות שהגיע למשרד הפני מכל גור אחר .לבדיקת המידע ולאיסו %מידע נוס%
ככל שיידרש יסתייע האג %ברואי חשבו או בגור אחר ,כפי שימצא לנכו .א ימצא האג %כי
בידיו מידע המצביע לכאורה על הוצאה שלא כדי  יועבר המידע לוועדה המייעצת.
)ג( הוועדה המייעצת תבדוק את החומר שהוגש לה בדיקה ראשונית ותחליט מה ה ההוצאות
או ההתקשרויות שאכ בוצעו לכאורה שלא כדי; במידת הצור ולפי דרישות הוועדה ייעשו
בדיקות להשלמת המידע .מצאה הוועדה כי הייתה לכאורה הוצאה או התקשרות שלא כדי 
יתבקשו הרשות המקומית ונושאי המשרה או התפקיד הנוגעי בדבר להעביר את התייחסויותיה
באשר לחוקיות ההוצאה ונסיבות ביצועה בתו  30ימי  .בה בעת תתבקש ג התייחסותו של
הממונה על אותו מחוז.
)ד( ע קבלת ההתייחסויות מהנוגעי בדבר או בחלו %המועד האמור תבח הוועדה המייעצת
פע נוספת את ההוצאות הנדונות ,בהתחשב ,בי השאר ,בתגובות שקיבלה ,ותגבש בתו  60ימי
את המלצותיה בעניי הפעלת הסמכות להטלת חיוב אישי .מצאה הוועדה שיש לכאורה הצדקה
להפעלת סמכות זו ,תאפשר למי שצפוי להיות מחויב אישית על פי המלצתה להשמיע את טענותיו
לפניה בכתב או בעל פה ,לפי בקשתו ,בתו  60הימי שנקצבו לגיבוש המלצותיה .המליצה
הוועדה להטיל חיוב אישי ,תציי ג את סכו החיוב שראוי לדעתה להטיל .הוועדה המייעצת או
מי שהסמיכה רשאי להארי את המועדי הנקובי בנוהל לחיוב אישי במידת הצור מטעמי
שיירשמו.
)ה( הוועדה המייעצת תגיש המלצותיה לבחינה אצל מנכ"ל משרד הפני בצירו %כל החומר
ששימש יסוד להמלצותיה.
)ו( מנכ"ל המשרד יבח את המלצת הוועדה ואת החומר שהועבר לידיו ,ויעביר אות בצירו%
המלצתו לשר.
)ז( השר יחליט בהקד האפשרי ,על יסוד ההמלצות והחומר שהוצגו לפניו ,א להפעיל את
סמכותו לחיוב אישי .החליט השר לקבוע חיוב אישי  יקבע את סכו החיוב שיוטל.
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איסו וריכוז מידע לצור פתיחה בהליכי חיוב אישי
הרשויות המקומיות בישראל נבדקות ומבוקרות על ידי גורמי שוני במינהל הציבורי ,בה
משרד הפני באמצעות האג %לביקורת .ממצאי הביקורת על תפקוד של הרשויות מתבססי על
תיקי שטופלו במשטרת ישראל ,על דוחות של מבקר המדינה ,על דוחות ביקורת של מבקרי
פנימיי  ,על ועדות חקירה של משרד הפני  ,על דוחות הביקורת של רואי החשבו שממנה משרד
הפני לרשויות המקומיות ועוד.
כאמור ,קובע הנוהל לחיוב אישי כי האג %לביקורת ירכז כל מידע הנוגע לחיוב אישי המתקבל
מאת רואי החשבו שממנה משרד הפני לביקורת חשבונותיה של הרשויות המקומיות ומידע
לגבי הוצאות בלתי חוקיות שהגיע למשרד מכל גור אחר .לצור איסו %מידע נוס %יוכל האג%
להסתייע בכל גור  ,כפי שימצא לנכו .הנוהל לחיוב אישי אינו מפרט מי ה הגורמי הנוספי על
רואי החשבו שהוזכרו שבה נית להסתייע לאיסו %מידע ברשויות.
בביקורת נמצא כי במרבית המקרי שלגביה המליצה הוועדה המייעצת להפעיל את הסמכות
לחיוב אישי ,הוחל בהליכי בדיקה בעקבות תלונות שהתקבלו באג %לביקורת בדבר פעילות כספית
לא ראויה או התקשרות חריגה .במקרי אחרי הוחל בהליכי בדיקה בעקבות מידע שהוצג
בדוחות השנתיי של הרשויות המקומיות.
„¯˘Ó·) ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚Ó Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯Ï È˙ËÈ˘ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ ,ÏÏÎÎ
‰‚È¯Á· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Â· ˘È ¯˘‡ (ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ ÌÈÙ‰
:‰Ï‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡ˆÓÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ÍÎÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó
·;ÌÈ¯·Ê‚ „Â˜Ù˙ ˙¯È˜ÁÏ ˙Â„ÚÂÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „Â˜Ù˙ ˙¯È˜ÁÏ ˙Â„ÚÂ - ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˙ÂÁÂ„ ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È˜Á È‡ˆÓÓ - ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ıÂÁÓ
.ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÈ˙˘ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„Â ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
הממונה על היחידה לחיוב אישי מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי רוב המידע המתקבל ביחידה
מקורו בתלונות אשר ממוענות ליחידה או מועברות אליה מהאג %לביקורת .ממונה היחידה בודק
אות במקביל לבדיקת דוחות הביקורת השנתיי של הרשות המקומית הרלוונטית .א מצא
הממונה כי קיי חשש לקיו הוצאות שלא כדי ברשות המקומית ,וכי הדבר מצדיק ,כהגדרתו,
קיו הלי לבדיקת חיוב אישי ברשות ,יחל בהפעלת הלי זה.
עוד מסר הממונה על היחידה כי אינו מקבל לידיו מיפוי של דוחות ביקורת שנתיי או דוחות
מבקרי פנימיי  ,א %שהאג %לביקורת מרכז אות ומקיי מעקב לגביה  .הוא הוסי %כי מהבחינה
המעשית אי באפשרות היחידה לסקור ולמיי את כל הדוחות של כל הרשויות המקומיות
המתקבלי באג %לביקורת .לפיכ חלק גדול מהדוחות שנבדקי בסופו של דבר ה הדוחות של
הרשויות שלגביה מתקבלות תלונות ביחידה.
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי "איסו %מידע מדוחות ביקורת שוני דורש כוח אד .
כוח האד הנוכחי מתקשה לתת מענה לכל המידע הקיי במשרד הפני ".
Ô‰ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙ÈÈÚ·· ˙ÂÙÈÁ„· ÏÙËÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯È·Ú‰Ï ÌÈÂ˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡ ˙ÈÈÁ‰ È„È ÏÚ Ô‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ· ÏÂÙÈË È„È ÏÚ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‡ˆÂ‰Ï ˘˘Á ÂÓÓ ‰ÏÂÚ˘ Ú„ÈÓ ÏÎ È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈÏ
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ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÒÂ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Ì‰· ˙¯ÊÚ ‰È‡ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï
ממצאי חקירות פליליות שלא הבשילו לכדי כתבי אישו
במרס  2003הנחה היוע $המשפטי לממשלה ,כי יש להעביר חומר חקירה של המשטרה
והפרקליטות למשרד הפני לצור פתיחה בהלי של חיוב אישי .על פי ההנחיה לא יועברו
ממצאי חקירה פלילית ישירות למשרד הפני על ידי המשטרה או הפרקליטות ,אלא על פי החלטת
צוות מתא בראשות המשנה ליוע $המשפטי לממשלה )ייעו ($או נציג בכיר שיקבע היוע$
המשפטי לממשלה ,ובו חברי ג נציגי של פרקליטות המדינה ,משרד הפני ומשטרת ישראל
)להל  הצוות המתא ( .תפקיד הצוות המתא לגבש מדיניות אחידה לגבי המקרי שראוי
להעביר למשרד הפני .8
ההנחיה מפרטת שלושה מצבי עיקריי שבה יש לשקול העברת חומר חקירה בעניינו של נושא
משרה ברשות מקומית למשרד הפני כדי לפתוח בהלי לחיוב אישי :א הוגש כתב אישו
וניתנה הכרעת די ,א הוחלט על סגירת תיק עקב חוסר עניי לציבור או א הוחלט על סגירת תיק
בשל היעדר ראיות מספיקות.
בסיכו הדיו הראשו של הצוות המתא מ 27.5.03נאמר כי הלי החיוב האישי הוא הלי
מינהלי אשר אינו כפו %לדיני הראיות במשפט הפלילי ,אלא לנטל הראיה המינהלית .מכא
שמקרי שבה הוברר כי קיימת תשתית ראייתית א זו אינה מספקת כדי להגיש כתב אישו
עשויי להתאי להלי לחיוב אישי .נוס %על כ ההלי לחיוב אישי עשוי לשמש תחלי %להלי
הפלילי כאשר מדובר בעברות שהתיישנו.
על פי ההנחיה ,המשטרה והפרקליטות יעבירו לצוות המתא באמצעות נציגיה כל מקרה
מהמצבי שנמנו לעיל .הצוות המתא יבדוק א מתקיימי התנאי לפתיחה בהלי לחיוב אישי
בנסיבות כל מקרה ויפעיל שיקול דעת בהחלטתו .בי היתר ישקול הצוות המתא לגופו של כל
מקרה את היקפה הכספי של ההוצאה וכ את חומרת המעשי ואת מידת הפגיעה באינטרס
הציבורי שנלוותה לה .
במועד הביקורת כיה כיו"ר הצוות המתא עו"ד מלכיאל בלס ,המשנה ליוע $המשפטי לממשלה
)ייעו ,($אשר נכנס לתפקיד במרס .2004
באוקטובר  ,2004סמו לתחילת כהונתו כיו"ר הצוות המתא  ,פנה עו"ד בלס לפרקליט המדינה
דאז והעלה את הצור ברענו הנחיית היוע $המשפטי לממשלה בקרב פרקליטי המחוזות .בפנייתו
ציי עו"ד בלס כי מדיו של הצוות המתא שהתקיי בספטמבר  2004עלה כי ההנחיה להעביר
לבחינת הצוות כל חומר חקירה הנוגע לעניי החיוב האישי ,בי א הוחלט על סגירת התיק ובי
א הוגש כתב אישו " ,אינה מוטמעת בקרב פרקליטי ושוטרי " ו"אינה מקוימת באופ משביע
רצו" ,וכי "לא כל המקרי המתאימי מועברי לבחינת הצוות המתא ".
__________________

8

בדצמבר  2003פורסמה הנחיית היוע המשפטי לממשלה מספר  (90.007) 8.2000שעניינה "פתיחה
בהלי! של חיוב אישי של נושא משרה ברשות המקומית נוכח ממצאי חקירה פלילית".
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בעקבות פנייתו של עו"ד בלס לפרקליט המדינה דאז ,הונחו פרקליטי המחוזות לנהוג כנדרש
בהנחיית היוע $המשפטי לממשלה ,ונציגי הצוות המתא תדרכו אות בעניי.
בפגישה ע עובדי משרד מבקר המדינה מיולי  ,2009שבה השתתפו עו"ד בלס ונציגי מחלקת
ייעו $וחקיקה במשרד המשפטי  ,ציי מר בלס כי על א %פנייתו לפרקליט המדינה דאז בדרישה
לרענ את הנחיית היוע $המשפטי לממשלה ,בשני שחלפו מאז מונה לתפקיד התקבלו אצלו
מגורמי הפרקליטות והמשטרה פניות ספורות בלבד הנוגעות לנושאי משרה בכמה רשויות
מקומיות לצור בחינת החלת החיוב האישי בעניינ  .הפניות שהתקבלו נבחנו ונדונו בידי הצוות
המתא ואת מרבית העביר הצוות להמש טיפולה של היחידה לחיוב אישי ,לאחר שמצא כי יש
מקו לבחינת החלת החיוב האישי בנסיבות אות מקרי  .כפועל יוצא ממספר המועט של
הפניות שהתקבלו ,מספר הפניות שהפנה הצוות המתא ליחידה לחיוב אישי היה נמו מאוד.
עוד ציי עו"ד בלס כי אי לו כל מידע בנוגע למספר החקירות של נושאי משרה ברשויות מקומיות
הנוגעות לנושא החיוב האישי שבה טיפלה המשטרה מאז החל בתפקידו ,וכי לא היה יכול לדעת
מה שיעורו של חומר החקירה שהועבר לידו בחומר החקירה הקיי  .בסיכו הדיו הוסי %מר בלס
כי נוכח הדברי שהוצגו הוא מסכי כי יש לפעול לרענו הנחיית היוע $המשפטי לממשלה
ולהטמעתה בקרב פרקליטי המחוזות.
בעקבות הביקורת פנה עו"ד בלס באוגוסט  2009לפרקליט המדינה בבקשה להטמיע פע נוספת
בקרב פרקליטי המחוזות את הנחיית היוע $המשפטי לממשלה בעניי חיוב אישי של נושא משרה
ברשות מקומית ואת הנוהל לחיוב אישי שפרס משרד הפני .
ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ·ÈÈÁÓ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ Ï˘ È˙ÈÏÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÈËÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È˙˘˙ ˘Ó˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÌÂ˘È‡ È·˙Î È„ÎÏ Â˘·Â‚ ‡Ï˘ ‰¯È˜Á È¯ÓÂÁ
„¯˘Ó· ¯ÓÂÁ‰ ÛÂÒÈ‡ :ÌÈ˙˘Ó ¯ÙÒÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚ ,È˘È‡ ·ÂÈÁÏ
˙ÂÙÈˆ¯ ˙ÁË·‰ ÔÎÂ ‰‡Ï‰ Ì¯ÂÂÈ„Â ÂÙÒ‡˘ ÌÈ¯ÓÂÁ· Ì‡˙Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÂÙÈË ,ÌÈËÙ˘Ó‰
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÌÈÏ˘Ó „Á‡ Ì¯Â‚ ‰·˘ ÂÊÎ ˙Ó‡Â˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ .‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÏÂÙÈË‰
Ï˘ ÏÈÚÈ „Â˜Ù˙ ˙Ù˜˘Ó ,¯Á‡ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ,˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â·ÈÒÓ ,‰˜ÒÙ˘ ÔÎÈ‰
˘.ÛÒ‰ È¯ÓÂ
משרד המשפטי מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי לבקשת המשנה ליוע$
המשפטי לממשלה ,קיי פרקליט המדינה בדצמבר  2009דיו בנושא בהשתתפות פרקליטי
המחוזות ומנהלי המחלקות בפרקליטות המדינה .לאחר סקירת הנושא ביקש המשנה ליוע$
המשפטי לממשלה לפעול להטמעת הנחיית היוע $המשפטי לממשלה בקרב הפרקליטי  ,כ
שתיקי המתאימי לנושא החיוב האישי יועברו לטיפול הצוות המתא  .הוא ג ביקש לתת
משקל גדול יותר לאפשרות השימוש בכלי החיוב האישי.

✯
בהתייחסותו של ממונה היחידה לחיוב אישי שהתקבלה באוגוסט  2009במשרד מבקר המדינה
לעניי מקורותיו של המידע המתקבל ומטופל ביחידה לחיוב אישי ,נכתב כי נוכח הביקורת בנושא
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ועל מנת להגביר את השקיפות" ,הוחלט להעלות על הכתב ולפרס את הקריטריוני המנחי כיו
את שיקולי היחידה בבואה לפתוח בהלי ברשות מקומית זו ולא אחרת .כמו כ ,הוחלט כי ייער
כינוס קבוע של הממונה על היחידה לחיוב אישי ,היועצת המשפטית של היחידה והגורמי באג%
לביקורת האחראי על ביצוע הביקורת השוטפת והביקורת הפנימית ברשויות המקומיות ,על מנת
שתהיה זרימת מידע שוטפת ומלאה יותר".
È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ¯Ù˘Ï È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ „¯È‡˘ÂÂ ÌÈ¯Á· ÏÚ È˘È‡ ·ÂÈÁ ˙ÏË‰Ï ÌÈÎÈÏ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ÈÎ
Ô‰Â „¯˘Ó‰ ÍÂ˙· Ô‰ ,‰˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ .‰¯˘Ó
˙ÂÂˆ‰ ÂÓÎ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï ˙˘¯„ ‡È‰ ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ ,ÂÏ ‰ˆÂÁÓ
.Ì‡˙Ó‰
ממונה היחידה מסר בתגובה נוספת ממרס  2010כי "לאור הערות הביקורת ולמרות המחסור
העצו בכ"א והמשאבי המוגבלי של היחידה ,היא כבר מבצעת ,הלכה למעשה ,ריכוז של
מרבית החומר הנמצא במשרד הפני ולפיכ  ,ממילא העניי תוק בחלקו ,ככל שנית לתקנו
במצבת כוח האד הנוכחית".

מש הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי
 .1מש הזמ של הלי טיפול בתיק חיוב אישי ,מקבלת המידע ועד גיבוש המלצת הוועדה
המייעצת ,משתנה לפי הנסיבות .להל יפורט הלי הטיפול בתיק החיוב האישי על ידי היחידה
והוועדה המייעצת:
המידע שמתקבל בדבר הוצאות בלתי חוקיות לכאורה שהוצאו ברשויות המקומיות מרוכז באג%
לביקורת וכ ביחידה לחיוב אישי .ממונה היחידה פונה לרואי חשבו מטעמה בבקשה להגיש לו
תכנית עבודה של בדיקות משלימות ברשויות .לאחר הגשת תכנית העבודה הממונה מאשר אותה
וממנה את רואי החשבו לעשות את הביקורת המשלימה.
רואי החשבו מרכזי את המידע שאספו בביקורת המשלימה שעשו ומגבשי טיוטת דוח ,ואותה
ה מגישי ליחידה לחיוב אישי ולבחינתה של הוועדה .הלי איסו %חומר המידע וגיבוש טיוטת
הדוח נמש תו פרק זמ ממוצע של חודשיי  .טיוטת הדוח אינה כוללת את תגובותיה של
הרשויות המקומיות המבוקרות ושל נשואי הביקורת.
כאשר רואי החשבו נתקלי בקשיי באיסו %המידע ,בי היתר בשל היעדר שיתו %פעולה מצד
הרשות המקומית ,או כאשר היחידה לחיוב אישי דורשת השלמות והבהרות ,גיבושה של טיוטת
הדוח לפני העברתה לוועדה אור זמ רב יותר.
הוועדה דנה בטיוטת הדוח ומקבלת את החלטתה בנוגע למהות ההוצאה או ההתקשרות אשר
בוצעו בניגוד לדי .במקרי מסוימי הוועדה מבקשת מרואי החשבו השלמות נוספות לפני קבלת
החלטתה.
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ע אישור הוועדה את טיוטת הדוח היחידה לחיוב אישי מוסרת לרשות המקומית ולנושאי המשרה
הנוגעי בדבר את הטיוטה ומבקשת להעביר אליה את תגובת על הטיוטה בתו  30ימי ;
היחידה פונה ג לממונה על המחוז הרלוונטי לקבלת התייחסותו.
לאחר קבלת התגובות מגבש רואה החשבו את הדוח הסופי ובו הוא כולל ג אות .הדוח הסופי
מוגש לאישור היחידה לחיוב אישי ומועבר לדיו נוס %בוועדה.
הוועדה מכריעה בשאלה א יש הצדקה להפעלת החיוב האישי כלפי נבחרי הציבור ונושאי
המשרה הנדוני בדוח .א הכריעה שיש להפעילו ,היא מזמנת את הנוגעי בדבר לשימוע בתו
 30ימי  .במקרי רבי מועדי השימוע נדחי .
לאחר שמוצתה זכות השימוע של נשואי הדוח ,הוועדה מגבשת את המלצתה למנכ"ל משרד
הפני  .לפי המלצת הוועדה ,מגבש המנכ"ל את המלצתו א להחיל או לא להחיל חיוב אישי על
נשואי הדוח ומגישה לשר ,והשר הוא שמחליט בעניי.
 .2כאמור ,במועד הביקורת התקבלו המלצות הוועדה בעניינ של  30רשויות מקומיות .משרד
מבקר המדינה בח את הליכי בחינת החיוב האישי בעניינ של ההמלצות שהתקבלו בשני 2007
 ,2008לפי הנתוני שהמציא ממונה היחידה לנציגי הביקורת ,ממועד מינוי רואי החשבו לבדיקות
השלמת המידע שהתקבל באג %לביקורת ועד גיבוש ההמלצה של הוועדה המייעצת .נמצא כי
בשמונה מ 13ההמלצות שניתנו באות שני נמש הלי הטיפול ÌÈÈ˘·Â ,ÈˆÁÂ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ
.¯˙ÂÈ Û‡Â ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Î - ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ÂÓ˘Ó
 .3בהתייחסות ממונה היחידה מאוגוסט  2009לעניי מש הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי
נכתב כי "עריכת טיוטת דוח מקצועית וההלי בפני ועדה מקצועית ,כמו ג הצור להג על
זכויותיה של המבוקרי  ,גורמי לכ שההלי מעצ מהותו אינו יכול להיות הלי בזק ,שכ
מטרת של כל אלה הינה להבטיח כי הסמכות יוצאת הדופ שניתנה בידי הרשות תופעל כהלכה
ובזהירות הראויה .הוועדה לחיוב אישי ]הוועדה המייעצת[ ,הח"מ והיועצת המשפטית של
היחידה מקפידי מאד כי הביקורות תערכנה בדגש מכסימאלי על איכות הממצאי מבחינה
משפטית וראייתית )ביסוס מוצק של העובדות( ,ג במחיר )כבד לעיתי ( של הימשכות ההלי ...
גישה זו מחייבת על פי רוב לשוב ולדרוש מעורכי הביקורת מת הבהרות ו/או קיומ של בדיקות
נוספות ו/או הוספת אסמכתאות לממצאי  .אלו תובעי כמוב את הזמ הנדרש לביצוע  .לעיתי
תוצאה של בדיקות נוספות אלו הינה קיומה של תשתית ראייתית או משפטית שונה מזו שנדונה
בפני הוועדה ושלגביה הגיבו המבוקרי את שהגיבו ,מה שמחייב דיו חוזר בוועדה לחיוב אישי".
עוד עולה מההתייחסות האמורה של ממונה היחידה כי גורמי נוספי הנוגעי להלי הביקורת
תורמי להתמשכות ההלי לחיוב אישי :הימנעות המבוקרי מלסייע לעושי הביקורת ,לרבות
סירוב  ,לעתי  ,להמציא לה מסמכי או נקיטת סחבת בהמצאת מסמכי ובמת הסברי ;
תחלופת נושאי המשרה האחראי לכאורה להוצאה הנבדקת ברשות המבוקרת; החלפתו של
משרד רואי חשבו בעת הלי הביקורת; צור בגיבוש מדיניות רוחב בבעיות שהתעוררו במהל
הביקורת בשל חשיפת ענייני שאינ מוסדרי כנדרש על ידי משרד הפני או שהמדיניות לגביה
אינה ברורה; היבטי משפטיי  ,כדוגמת תקדימי או סוגיות המצריכות את הכרעת המשרד,
הנלווי תדיר לבדיקות היחידה; סיבות מינהליות ,כגו בעיית כוח האד ביחידה.
 .4יצוי כי בתחילת שנת  2009שינתה היחידה לחיוב אישי את שיטת עבודתה במגמה להביא
לשיפור ולהתייעלות .לפי שיטת עבודתה הקודמת ,הוגשו טיוטות דוחות הביקורת שהכינה
לוועדה המייעצת לאחר שנבדקו בידי ממונה היחידה וג בידי רואה חשבו מומחה בתחו
החשבונאות ברשויות מקומיות ,שמונה מטע היחידה לעיי בטיוטות הדוחות ולתת הערותיו
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)להל  רואה חשבו מעיי(; נמצא כי פעמי רבות הטיוטות שהוגשו לוועדה לא היו מגובשות די
הצור לקבלת החלטה בעניינ ,וכי בשל כ היא נאלצה להורות על בדיקות השלמה לגיבוש
התשתית הראייתית המוצגת בטיוטות.
בשיטת העבודה החדשה של היחידה ננקטו כמה צעדי  ,ובה  :הרחבת האחריות המוטלת על
רואי החשבו המעייני  הובהר לה כי תפקיד כולל הדרכה אישית של רואי החשבו עורכי
הביקורת לקראת הוצאת טיוטת הדוח הראשונית ופיקוח הדוק יותר על איכות הדוח; מינוי צוות
מקצועי שהוא "ערכאת עיו שנייה" לבחינת טיוטת הדוח לאחר שנבחנה בידי רואה חשבו מעיי.
הצוות נבחר ממאגר רואי החשבו המועסקי ביחידה וכולל שני רואי חשבו מקצועיי בעלי
ניסיו רב בביקורת חקירתית 9ברשויות מקומיות; גיבוש נוהל פנימי למבקרי העורכי ביקורות
משלימות עבור היחידה.
ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÈ‡ ,ÈˆÁÂ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÏÚ „ÓÂÚ‰ ,ÔÓ˙ÒÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ Í˘Ó .È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ È˜È
ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯ .ÏÈÚÈ ‰ÏÂÚÙ ÍÈÏ‰ Û˜˘Ó
·„˙ÂÎ˘Ó˙‰ .‰¯‚˘·Î ÌÈ„˜Ù˙Ó ÌÈ‡ È˘È‡ ·ÂÈÁ Ì‰ÈÏÚ ˙˘ÂÈ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ÂÓÂÈÒ·˘ ‰˜È
ÔÎ ÏÚÂ ,‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ - Ô‡ÎÓÂ ,ÌÈ˜„·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÈÏ‰‰
È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ÏË‰ ,ÔÎ˘ ÏÎ ;¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÈÏ‰‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
·˙¯ÈˆÈÏ ‡È·˙Â ˘ÂÚÏ ‰¯·Ú‰ ÔÈ· ¯Â˘˜˙ ,‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ
.˘¯„‰ È˙Ú˙¯‰‰ ·ÈËÂÓ‰
˙Ï˜˙ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ Ú‚Â „Á‡‰ ;ÌÈ¯Â˘ÈÓ È˘· ‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
„¯˘Ó .ÌÈ˜„·‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘ÂÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰· ‰„ÈÁÈ‰
ÍÈÏ‰· ·ÂÎÈÚ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ‰¯˜Ó ÏÎ ˙Â·ÈÒ· È·˜ÚÂ ÈËÏÁ‰ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˘¯„ ÌÈÙ‰
˙ÂÈ·¯Ó ÔÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ ÚÂ·˜Ï ˘È ‰Ê ÌÂÁ˙· .„¯˘Ó· ˙ÈÓÈÙ‰ ‰„Â·ÚÏ Ú‚Â È˘‰ .‰˜È„·‰
‰Ê ÈÚˆÓ‡ .‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓÓ ‰‚È¯ÁÏ ¯ÈÎ· ‚¯„ Ï˘ ¯Â˘È‡ ·ÈÈÁÏÂ ÍÈÏ‰‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ
‡ÌÈÈ·ÂÈÁ‰ ÌÈÎÏ‰Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ¯Ù˘È Û
˘·.ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜Ï 2009 ˙˘· ‰ÏÁ‰ Ì‰
משרד הפני מסר בתגובתו כי חשיבות קבלת ההחלטות תו פרק זמ סביר הובאה לידיעת כל
הנוגעי בדבר ,וכי מנכ"ל המשרד יקיי באופ אישי בקרה על הטיפול בתיקי החיוב האישי בכל
שלב ושלב.

__________________

9

ביקורת חקירתית    INVESTIGATIVE AUDITINGהיא תחו בביקורת חשבונאית למטרות
מניעה ,איתור וכימות של מעשי הונאה ,הלבנות הו וכספי .הביקורת החקירתית מתייחסת לאירועי
חריגי בתהליכי הכספיי או לאירועי בעלי השפעות כספיות ,בי א נעשו במכוו ובי א
בטעות; הביקורת החקירתית מיועדת לגופי עסקיי ,לרשויות מקומיות ,לגופי ממשלתיי
ומוניציפליי ולגופי עלממשלתיי.
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מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי
סעיפי  97לנוהל לחיוב אישי מפרטי את שלבי ההלי ממועד גיבוש המלצת הוועדה ועד
הפעלת סמכותו של השר להטיל חיוב אישי ,א קיבל החלטה כזאת" :הוועדה תגיש המלצותיה
למנכ"ל המשרד ]פני [ ,בצירו %כל החומר ששימש יסוד להמלצותיה ...המנכ"ל יבח את המלצות
הוועדה ואת החומר שיוצג בפניו ,ויעביר את ההמלצות ואת החומר ,בצירו %המלצתו הוא לשר
הפני  ...שר הפני יחליט ,בהקד האפשרי ,על יסוד ההמלצות והחומר שהוצג בפניו ,הא
להפעיל את סמכותו לחיוב אישי; החליט השר לקבוע חיוב אישי ,יקבע ג את סכו החיוב
שיוטל".
··ÂÏÈÙ‡ ,·¯ ÔÓÊ ¯È·Ò È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÌÈÎ˘Ó È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÎÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˘·¯ ÔÓÊ ÛÂÏÁ ÁÎÂ ,„Á‡ ‰¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰ Ï·È˜ ¯˘‰˘ ÈÏ· ,ÌÈ
.È˘È‡ ·ÂÈÁ ÏÈË‰Ï ‡Ï˘ ¯˘‰ ËÈÏÁ‰ ,È˘È‡ ·ÂÈÁ ÏÈË‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰Ó
להל פירוט הליכי אלה:
הלי הטיפול בחיוב ראש המועצה המקומית א
בנובמבר  2004מינתה היחידה לחיוב אישי רואה חשבו מטעמה לבדיקות הקשורות בהוצאות
בלתי חוקיות לכאורה שהוצאו במועצה המקומית א ופתחה בבירור הלי לחיוב אישי במועצה.
ביולי  2005החליטה הוועדה המייעצת להמלי $על הטלת חיוב אישי על ראש המועצה .החיוב
הוטל בגי הוראות תשלו לרכישת טובי ללא מכרז וללא חוזה התקשרות ,בניגוד לכללי מינהל
תקי ודיני המכרזי ובניגוד לחוות דעתו המפורשת של היוע $המשפטי של המועצה .סכו החיוב
האישי שנקבע היה  51,170ש"ח ,ולפי זה נוסחה בינואר  2006טיוטת המלצת הוועדה המייעצת.
המלצת הוועדה המייעצת מינואר  2006לא נחתמה בידי חברי הוועדה ולא הועברה לבחינתו של
מנכ"ל המשרד .לפיכ במועד הביקורת ,כשלוש שני וחצי ממועד גיבוש ההמלצה ,לא התקבלה
כל החלטה בעניינה.
מהתייחסות ממונה היחידה לעניי זה עולה כי ככל הנראה המלצת הוועדה נכתבה על ידי יועצת
משפטית לשעבר בלשכה המשפטית של המשרד ,אשר באותה עת הייתה ג חברת הוועדה )להל
 היועצת המשפטית לשעבר( .באותה שנה עזבה את תפקידה הממונה דאז על היחידה ,ובסמו
לכ פרשה ג היועצת המשפטית לשעבר ,טר נחתמה ההמלצה האמורה לעיל.
ממועד גיבוש המלצת הוועדה עד שנת  2009לא קידמה היחידה את טיפולה בעניי .בשנת 2009
החליט היוע $המשפטי של משרד הפני בשיתו %היועצת המשפטית של היחידה כי "נסיבות
המקרה מצדיקות הטלת חיוב אישי ,אלא שבשל חלו %הזמ יש להגיש המלצה חדשה לשר בסכו
פחות משמעותי מהסכו עליו הוחלט בשנת  ."2005נקבע כי על ההמלצה יחתמו שני עובדי
המשרד שכיהנו כחברי הוועדה המייעצת במועד גיבוש ההמלצה המקורית ,וכי לחתימת תצור%
הצהרה בכתב של היוע $המשפטי של המשרד על כ שקרא את התיק הנדו והוא מצטר%
להמלצת הוועדה.
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ביולי  2009גיבשה היועצת המשפטית של היחידה נוסח המלצה חדש בעניי ראש המועצה
המקומית ,וטיוטת הנוסח הועברה לבחינתו ולאישורו של היוע $המשפטי של המשרד .באמצע
חודש ספטמבר  2009הועברה ההמלצה המתוקנת ,חתומה בידי היוע $המשפטי ,למנכ"ל המשרד.
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי "לאור השיהוי הרב בעניי ראש המועצה המקומית א
המלצת המנכ"ל תהיה לסגור תיק זה".
ÏÚ ‰¯ÂÓ ¯ÂÓ‡‰ ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ .È˘È‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ
˙˘È¯Ù Ì¯ËÂ ‰˘Â·È‚ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ· ‰ˆÏÓ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙ÁÈ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á
˙ÂÓÈ˙Á‰ ¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Â‡ Ô‰È„È˜Ù˙Ó ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ „¯˘Ó‰ ˙Â„·ÂÚ
È˘È‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰Ï‡Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ .Ô˙˘È¯Ù ÌÚ
ÏÏÎ· ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· Û‡Â ÌÈÈÂÈÂÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚÂ
.Ë¯Ù· ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ·Â

הלי הטיפול בחיוב ראש המועצה המקומית ב לשעבר וגזברה לשעבר
בעקבות חשש להוצאות בלתי חוקיות שהוצאו במועצה המקומית ב ,מינתה היחידה לחיוב אישי
רואה חשבו מטעמה לביקורת משלימה בעניי ופתחה בבירור הלי לחיוב אישי במועצה.
ביולי  2005החליטה הוועדה להמלי $על הטלת חיוב אישי על ראש המועצה לשעבר ועל גזבר
המועצה לשעבר .החיוב הוטל בגי שימוש בכספי המועצה לצור תעמולת בחירות בניגוד
להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפני ולהנחיות היוע $המשפטי לממשלה .סכו החיוב הכולל
שנקבע היה  63,670ש"ח.
המלצת הוועדה המייעצת מיולי  2005לא נחתמה בידי כל חברי הוועדה ולא הועברה לבחינתו של
מנכ"ל המשרד .עד מועד הביקורת ,כארבע שני אחר כ  ,לא התקבלה החלטה של השר בעניינה.
מהתייחסות ממונה היחידה לעניי זה עולה כי עניינו של תיק זה קשה לשחזור ,שכ התיק המקורי
אבד ואינו בהישג ידה של היחידה; ככל הנראה ג ההמלצה הזאת נכתבה על ידי היועצת
המשפטית לשעבר ,שכאמור הייתה חברת הוועדה המייעצת באותה עת ,וטר נחתמה על ידי כל
חברי הוועדה לפני שעזבו היועצת המשפטית לשעבר והממונה דאז על היחידה את תפקידיה.
בארבע השני שחלפו ממועד גיבוש ההמלצה לא קידמה היחידה את העניי .בשנת  2009החליט
היוע $המשפטי של המשרד בשיתו %היועצת המשפטית של היחידה להמלי $לשר על סגירת התיק
"בשל העובדה כי המעשי בה עסקינ הינ משנת  1998ובשל העובדה כי תיק היחידה אבד".
במאי  2009גיבשה היועצת המשפטית של היחידה נוסח המלצה חדש בדבר ביטול כל הלי לחיוב
אישי בעניינה של המועצה המקומית .נוסח ההמלצה נחת בידי היוע $המשפטי של המשרד ובידי
שני עובדי המשרד שכיהנו כחברי הוועדה המייעצת במועד גיבוש ההמלצה המקורית ,והועבר
לאישורו של השר .עד מועד סיו הביקורת טר התקבלה החלטתו של השר בעניי.
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;‰Ê ‰¯˜Ó· ÂÏÂÙÈË ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜ ˙·ÂËÏ ˘¯„Î ‰ÏÚÙ ‰„ÈÁÈ‰˘ ÈÏ· ·ÂÈÁÏ ÌÈÎÈÏ‰‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘Ó˙‰
Ì˙Â˘È‰ ¯˘Ù‡Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ „¯˘Ó‰ .„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÏ˘¯Â ÈÂ˜Ï ÈÏ‰ÈÓ ÏÂÙÈË ÏÚ ‰„ÈÚÓ
˘‰ËÏÁ‰ ÏÂËÈ· È„ÎÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÂÓÚËÓ ÈÂ‡¯ ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ Ì‰·˘ ,‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó Ï
˘.‰ÈÈÚ· ‰¯È˜Á ‰ÓÈÂ˜˘ ¯Á‡Ï ‰Ï·˜˙‰
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי מנכ"ל המשרד ביקש מהיועצת המשפטית של היחידה
לפרט את הנימוקי לביטול ההמלצה המקורית ולהעביר אליו את הנושא ללא דיחוי לצור קבלת
החלטה בעניי.
הלי הטיפול בחיוב ראש העירייה ג וגזברה
באוגוסט  2005מינתה היחידה לחיוב אישי רואה חשבו מטעמה לבדיקות הנוגעות להוצאות בלתי
חוקיות לכאורה שהוצאו בעירייה ג ופתחה בבירור הלי לחיוב אישי בעירייה.
במאי  2008החליטה הוועדה המייעצת להמלי $על הטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל גזברה.
החיוב הוטל בגי קליטת עובדי בניגוד לדי ובגי מת תמיכות בניגוד לנוהל מת תמיכות .סכו
החיוב הכולל היה  75,000ש"ח .המלצת הוועדה נחתמה בידי חברי הוועדה והועברה לבחינתו של
מנכ"ל משרד הפני .
Â˙Ú„ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ ˘·È‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „ÚÂ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ˘ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ
·.ÔÈÈÚ Â˙Â‡· ‰ËÏÁ‰ Ï·È˜ ‡Ï ¯˘‰ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,‰ˆÏÓ‰‰ ÔÈÈÚ
מהתייחסות ממונה היחידה לעניי זה עולה כי בתיק הביקורת בעניינה של העירייה נבדקו נושאי
אחדי ובה נושא הקשור למקרקעי  הרשאה לשימוש בחופי שניתנה לעירייה בחוזה מאת
מינהל מקרקעי ישראל ,ומכוחה התקשרה העירייה ע בעלי מלונות בעיר בהסכמי הפעלה
שאפשרו לה לתת שירותי שוני בחלק מהחופי תמורת תשלו דמי שימוש לעירייה.
לצור גיבוש המלצתה בכל הנוגע לעניי המקרקעי ביקשה הוועדה המייעצת באפריל  2007לקבל
הערכת שמאי מטע משרד הפני  ,על מנת שתוכל לבחו את סבירות דמי השימוש שגבתה
העירייה מבעלי המלונות .ממונה היחידה השיב לוועדה כי ההיערכות המינהלית של משרד הפני
לקבלת שירותי שמאות צפויה לארו זמ רב.
˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ˜ÙÒÏ ÍÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ .¯È·Ò ÔÓÊ· ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·‚Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ
נוכח תשובתו של ממונה היחידה ,החליטה הוועדה המייעצת להפריד את עניי המקרקעי מדיוניה
בשאר נושאי תיק הביקורת.
בהתייחסותו של ממונה היחידה מאוגוסט  2009נאמר כי לנוכח המלצת הוועדה ,החליט השר
לדחות את החלטתו בנושאי שהובאו להכרעתו עד אשר תסיי הוועדה את בירור נושא
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המקרקעי ותגיש לו את המלצתה לגבי כל נושאי הביקורת שנבדקו בעירייה; בירור זה טר
הסתיי .
עוד נכתב בהתייחסותו של ממונה היחידה כי בישיבתה מיולי  2009החליטה הוועדה לפנות ליוע$
המשפטי של משרד הפני ולמינהל מקרקעי ישראל כדי לקבל את עמדת בסוגיה ולדחות את
המש הדיוני בעניי עד קבלת תגובת .
,·¯ ÔÓÊ Í˘Ó È˘È‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Í˘Ó˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÌÚ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Â¯È·· ÏÂÙÈË‰˘ ˙¯Â˜È· È‡˘Â ÍÂ¯ÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ
·„¯˘Ó ÏÚ .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÚË Â‡ˆÓ ‡Ï ¯˘‡Î ÛÒÂ ÔÓÊ Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ Ô¯Â¯È
.Ô˘Â·È‚ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰

הלי הטיפול בחיוב ראש המועצה המקומית ד וגזברה
בעקבות חשש להוצאות בלתי חוקיות שהוצאו במועצה המקומית ד ,מינתה היחידה לחיוב אישי
רואה חשבו מטעמה לביקורת משלימה בעניי ופתחה בבירור הליכי לחיוב אישי במועצה.
הליכי הבירור נעשו ,בי היתר ,לגבי הוצאה בעבור רכישת רכב לראש המועצה בסכו גבוה מכפי
שמתירות הנחיות המשרד המסדירות רכישת רכב לראשי רשויות מקומיות .בהוראת משרד הפני
מכרה המועצה את הרכב שרכשה בתו פרק זמ קצר ממועד הרכישה ,ובשל כ נגר לה הפסד
כספי.
במהל הבירור ביקש ראש המועצה מהוועדה לשאת במלוא הנזק שנגר למועצה בגי הרכישה
הבלתי תקינה של רכבו ,ובתמורה לכ ביקש לשחררו מ"קלו החיוב האישי"; הוועדה אישרה את
בקשתו של ראש המועצה ,דהיינו שיישא בהפרש בי עלות הרכב שנרכש לעלות המותרת על פי
ההנחיות ,שהיה בס  37,243ש"ח ,בתמורה לאיהטלת חיוב אישי.
באוגוסט  2008הגיש ראש המועצה לוועדה חישוב שביצע ,ולפיו עליו להחזיר למועצה 18,169
ש"ח בלבד.
הוועדה קבעה כי החישוב של ראש המועצה אינו מדויק ,ובנובמבר  2008המליצה להטיל על ראש
המועצה חיוב אישי בס  50,000ש"ח  כגובה הפער בי הסכו המותר להוצאה על רכישת רכב
לבי הוצאת הרכישה בפועל; בסכו זה נכללת ג עלות של אביזרי שוני שהתקי ראש
המועצה ברכבו .עוד המליצה הוועדה להטיל חיוב אישי בס  5,000ש"ח על גזבר המועצה.
המלצת הוועדה נחתמה בידי חבריה והועברה לבחינתו של מנכ"ל משרד הפני .
בדצמבר  2008פנתה המועצה המקומית ד ליחידה לחיוב אישי באמצעות בא כוחה בבקשה לסיי
את ההליכי בעניינה ,נוכח הסכמתו של ראש המועצה להשיב מכיסו  37,243ש"ח לקופת
המועצה  הסכו המקורי שקבעה הוועדה המייעצת .לבקשת המועצה צורפו אישורי על תחילת
התשלו  ניכויי חודשיי משכרו של ראש המועצה בס  1,500ש"ח החל ממשכורת חודש
דצמבר  .2008בקשת המועצה התקבלה ביחידה לאחר שהמלצת הוועדה הועברה למנכ"ל ,א
לפני שהמנכ"ל בח אותה והעביר את המלצתו בעניינה לשר.
נוכח פנייתה של המועצה קיימה הוועדה המייעצת דיו חוזר בעניינה ,ובמסמ מפברואר 2009
הותירה את ההחלטה הסופית בעניי החיוב האישי של ראש המועצה בידי השר.
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נמצא כי מסמ זה הועבר לשר רק ביולי  ,2009כחמישה חודשי לאחר הדיו החוזר של הוועדה.
עד תו הביקורת טר התקבלה החלטתו של השר בעניי.
בתשובתו של ממונה היחידה למשרד מבקר המדינה הוא ציי כי נוסח הפנייה החוזרת של הוועדה
המייעצת לשר אמנ גובש בפברואר  ,2009א לא נחת בידי כל חברי הוועדה.
ÈÎ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‚ .¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÔÈÈÚ· Â˙Ú¯Î‰ Í¯ÂˆÏ ¯˘‰ È„ÈÏ Â¯·ÚÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰
·ÈÏ· ˙·ÁÒ· ÔÈÈÙ‡˙‰ ˜È˙· ÂÏÂÙÈËÂ ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó „Â˜Ù˙ ‰Ê „ÁÂÈÓ ‰¯˜Ó
˘.˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ¯·Ò‰ ‰Ï ‡ˆÓ

טיפול המשרד בהמלצה להטיל חיוב אישי על נושאי משרה במועצה המקומית ה
בנובמבר  2004המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיוב אישי על נושאי משרה במועצה המקומית
ה  ראש המועצה לשעבר ,גזברית המועצה ,מהנדסת המועצה ומנהל התחזוקה  בסכו כולל של
 41,626ש"ח ,בשל התקשרות ע אחיו של ראש המועצה לשעבר לביצוע עבודות שונות.
בסו %אותו החודש הועברה המלצת הוועדה לבחינתו של מנכ"ל משרד הפני דאז ,א הוא לא
גיבש המלצה לשר בעניי .ע סיו כהונת המנכ"ל העבירה היחידה לחיוב אישי את המלצת
הוועדה למנכ"ל שהחליפו בתפקיד ,וג הוא לא גיבש המלצה לשר עד סיו תפקידו במשרד.
בינואר  ,2007לאחר יותר משנתיי  ,העבירה היחידה לחיוב אישי את המלצת הוועדה לבחינת
המנכ"ל שמונה לתפקיד אחרי שני קודמיו שהוזכרו לעיל .הוא סבר כי פרק הזמ הארו שחל%
מסיו עבודתה של הוועדה וגיבוש המלצתה עד הגשתה לבחינתו מעלה ספק א נית בכלל
לאשרה .יתרה מכ  ,המנכ"ל סבר כי אישור המלצתה של הוועדה במועד כה מאוחר לגיבושה
חוטא למטרות שלשמ הוקמה הוועדה ויהא שגוי מהבחינה המקצועית והציבורית.
לפיכ ביוני  ,2007בחלו %יותר משנתיי וחצי ממועד גיבוש המלצת הוועדה ,המלי $המנכ"ל
לשר שלא לאמצה .השר אישר את המלצת המנכ"ל והחליט שלא להטיל חיוב אישי על נושאי
המשרה במועצה המקומית ה.
˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË‰ ÈÏ„ÁÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡Ï Â·˘ ‰¯˜Ó· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰ ÏÂËÈ·Ï Â‡È·‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈÈÚ
·ÈËÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÏÂËÈ· Ì¯‚ È¯Â·Èˆ‰ ¯Â˘ÈÓ· ;ÂÏÈÁ‰Ï Í¯Âˆ· ˜ÙÒ ‰È‰
.„ÚÂ ‡Â‰ ÂÓ˘Ï ¯˘‡ È˙Ú˙¯‰‰

✯
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‰Ê ˜¯Ù· ÂË¯ÂÙ˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈÏ„ÁÓ .È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ È˜È˙· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂÙÈË ÈÏ„ÁÓ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ
‡ÔÙÂ‡ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰˘ Ì‰ ÌÈÈÈÈÚ ÌÈ‡˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÎ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ Û
ÔÈ‡Â ˙Ú„‰ ˙‡ ‰ÁÈÓ ‰È‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰Ó ˙·Â‚˙ .ÌÈ˜È˙ Ì˙Â‡· ÏÂÙÈË‰
·.Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÈÈÙ‡˘ ˙·ÁÒ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ‰
משרד הפני מסר בתשובתו כי "מאז שנת  2007אי בעיה ניהולית ביחידה ,לאור מינוי ממונה
ליחידה .הליכי הטיפול בתיקי חיוב אישי שופרו משמעותית ביחס לעבר ,חר %מצוקת כוח אד ".
עוד מסר המשרד כי מנכ"ל המשרד יפעל למציאת פתרו יעיל לתיקי הממתיני להחלטה.

ניהול המידע ביחידה
על מנת לייש את הנוהל לחיוב אישי יש לקיי פעולות מינהליות ומקצועיות :לטפל במידע רב,
לעקוב אחר מכלול של פעולות ולבקר באופ שוט %את התהלי .
הביקורת העלתה כי בסיס המידע הקיי בידי היחידה ,המנוהל על ידי עובדיה באמצעות דוחות
פנימיי  ידניי וממוחשבי  ,אינו מתעדכ באופ שוט %ולפיכ אינו יעיל דיו לקיו פעולות
איתור ופעולות למעקב ופיקוח שוטפי אחר הליכי הטיפול בכל תיק ותיק בשלביו השוני .
קיימת חשיבות רבה להפעלתה של מערכת מידע אשר באפשרותה לספק נתוני בכל זמ נתו על
המידע המתקבל במשרד הפני בנוגע למקרי פוטנציאליי לחיוב אישי ועל אופ ההתקדמות של
כל הלי לחיוב אישי בתיקי הקיימי .
היעדר בקרה מערכתית מוסדרת על מידע הנוגע לחיוב אישי או לחלופי על אופ התקדמות הלי
לחיוב אישי אשר הוחל בו או על אכיפה המבוצעת בהלי שהתקבלה לגביו החלטה לחיוב ,עלול
להביא לאיסדרי בטיפול בהלי ולתקלות חמורות.
„ÂÓÚÈ˘ ,È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÏÂ‰È ÔÈÈÚÏ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯‚‡Ó· .ÂÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ Â‡ ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙Â˘¯Ï
ÏÂ‰ÈÂ ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ,‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ ,Ì‰· ÏÁÂ‰˘ È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ÌÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÈÎ„ÚÂ
.˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ,˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÂ
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי היחידה לחיוב אישי עובדת בעיקר באופ ממוחשב:
המסמכי והדוחות שמורי בקובצי וורד או בקבצי סרוקי  ,מרבית התכתובת נעשית במייל
והמעקב הניהולי אחר פעילויות היחידה מבוצע באמצעי ממוחשבי  .ע זאת ,במהל 2010
יוש דגש על צורכי המחשוב לשיפור ניהול וארגו המידע ביחידה.
עוד מסר המשרד כי המנכ"ל ביקש ליצור בסיס נתוני אחיד שיכלול את כל המידע על התיקי ,
יעודכ כל העת ויועבר באופ מקוו למנכ"ל ולמנהל המינהל לשלטו מקומי על מנת שיוכלו
לראות בזמ אמת את שלבי הטיפול בתיקי החיוב האישי.
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מעורבות הממוני על המחוזות בהלי לחיוב אישי
הנוהל לחיוב אישי קובע כי לאחר שהוועדה בדקה את חומר המידע שקיבלה בדבר הוצאות או
התקשרויות בלתי חוקיות שבוצעו לכאורה ברשות המקומית והחליטה כי אכ קיי חשש
להוצאות או התקשרויות שלא כדי  יתבקש ג הממונה על המחוז הנוגע בדבר להתייחס לכ .
ואכ ,מ הביקורת עולה כי ע אישור הוועדה את טיוטת הדוח שולח ממונה היחידה לחיוב אישי
העתק מהטיוטה לממונה על המחוז ומבקש לקבל התייחסותו לאמור בה.
נמצא שבדר כלל לא הגיבו הממוני על המחוזות על פניית ממונה היחידה אליה בעניי זה.
בעקבות איתגובת של הממוני על המחוזות על הפניות אליה  ,ולבקשתה של הוועדה ,פנה
ממונה היחידה בספטמבר  2008למנהל המינהל לשלטו מקומי והודיע לו כי "למעט במקרי
חריגי " ,הממוני על המחוזות נוהגי להתעל מפניית היחידה אליה  .עוד מסר ממונה היחידה
כי "הוועדה סבורה כי התייחסות המחוזות לאירועי שנדוני בפניה חשובה ויכולה להוסי %נדב
נוס %למכלול השיקולי שלה" ,וביקש ממנהל המינהל לשלטו מקומי לבחו "כיצד נית לגרו
לממוני על המחוזות להתייחס לאמור בטיוטות דוח כאלו".
מנהל המינהל לשלטו מקומי לא הודיע לממונה היחידה א פנה לממוני על המחוזות בעניי
האמור או א נקט דר אחרת לטיפול בבעיה שהופנתה אליו .מספטמבר  ,2008מועד פניית ממונה
היחידה למנהל המינהל לשלטו מקומי ,ועד מועד הביקורת לא חל כל שינוי במצב.
˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì„È· ‡ˆÓ‰ Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï ,Ì‰ÈÏ‡ ˙ÈÙÂÓ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ÏÎÏ Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï
·„·¯ ˙ÈÙÏ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÂ˜È˘ ˙ÏÈ˜˘ Í¯ÂˆÏ ˙‡ÊÂ ,Â˜„·˘ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â Ï˘ Ì„Â˜Ù
.˙ÈÙÂÒ‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ÌÂÎÈÒ
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי המנכ"ל הורה להכי פנייה לממוני על המחוזות ,ובה
ה נדרשי למסור את התייחסות לממונה על היחידה לחיוב האישי תו  14יו מתארי פנייתו
אליה  .איהעברת התייחסות תביא להתערבות המנכ"ל.

אכיפת החיוב האישי
סעי 224 %לפקודת העיריות קובע כי א סכו החיוב האישי שנקבע לתשלו לא נפרע בתו חודש
ימי לאחר שהודיעו לעירייה על החיוב ,וא הוגשה בקשה לשר לבטל או להקטי את החיוב על
פי סמכותו  תו חודש ימי לאחר שהודיעו למבקש את החלטת השר ,תתבע העירייה מהחייב
בדי את הסכו כאמור.
סעי 225 %לפקודת העיריות קובע מהו הסעד למקרה שבו העירייה אינה מפעילה את סמכותה
ומסרבת לתבוע בדי את סכו החיוב שנקבע או שהיא מתרשלת בהגשת תביעה בעניינו .במקרה
זה רשאי הממונה למנות אד מתאי לתבוע בש העירייה את פירעו הסכו  ,והוצאות ההליכי
ישולמו מקופת העירייה.
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ההוראה המקבילה בצו המועצות המקומיות קובעת כי א לא נפרע סכו החיוב בתו  30יו
מהיו שהתקבלה החלטת השר ,תתבע אותו המועצה במשפט ,וא המועצה סירבה או התרשלה
להגיש תביעה משפטית או לנהל את המשפט כהלכתו ,רשאי השר למנות אד שיעשה זאת בשמה
ולמענה ,והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה.
אכיפת החיוב האישי  תמונת מצב
כאמור ,בתקופת פעילותה עד מועד הביקורת גיבשה הוועדה המייעצת  17המלצות להפעיל את
הסמכות לחיוב אישי על  30נושאי משרה ברשויות מקומיות שונות; השר נת החלטתו להחיל
חיוב אישי על  26מה .
במרס  2010היה מצב אכיפת החלטות השר בנוגע לאות חייבי כמפורט להל:
.1

 11מ 26החייבי פרעו את מלוא חוב  ,ועל כ הסתיי טיפול היחידה בעניינ .

 .2ארבעה חייבי משלמי את חוב לרשות המקומית בתשלומי באמצעות ניכוי שוט%
משכר  ,וה נמצאי במעקב של היחידה.
 .3כנגד שלושה חייבי שסירבו לשאת בתשלו סכו החיוב האישי שהוטל עליה הגישו
הרשויות המקומיות או באי כוח תביעות לתשלו  .במועד הביקורת התקיי בירור התביעות בבתי
המשפט.
 .4יתר החייבי  שמונה במספר  טר פרעו את חוב או חלק ממנו ,ובמועד סיו הביקורת
לא הוחל בנקיטת אמצעי משפטיי נגד .
משרד מבקר המדינה בח את אופ יישו ההחלטות שהתקבלו ,לרבות ההליכי שננקטו לצור
אכיפת ,ואת מידת הפיקוח שהפעילה היחידה לחיוב אישי לש מעקב אחר ביצוע; להל
מובאי הממצאי .
חייבי במהל פירעו חוב הנמצאי במעקב של היחידה
Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ¯·Ê‚‰ ·ÂÈÁ
במרס  2005אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה לחייב את הגזבר לשעבר של המועצה
המקומית )כיו עירייה( ו ,בתשלו של  55,156ש"ח ,בגי העסקה שלא כדי של עובד בכיר
במועצה.
בדצמבר  2005נת החייב הוראה למועצה המקומית לנכות את סכו החיוב האישי שהוטל עליו
משכרו ברוטו ב 11תשלומי שווי החל מינואר  .2006על פי מסמכי היחידה לחיוב אישי,
התקבלה אצלה הודעה על ניכוי סכו החיוב האישי שהוטל על החייב משכר הברוטו שלו ,ולא
מתו שכר הנטו כנדרש ,כבר בסו %אותו החודש.
בפועל נוכו משכרו של החייב  55,156ש"ח ב 12תשלומי החל מחודש ינואר  .2006התשלומי
נוכו מרכיב עלות המעביד של החייב ,שהיא עלות גבוהה יותר מעלות שכר הברוטו שלו ,שכ היא
כוללת ,נוס %על שכרו ,עלויות נוספות שבה חב המעביד :מס שכר ,מס מעסיקי  ,ביטוח לאומי,
ביטוח מנהלי והפרשות סוציאליות אחרות .עלות המעביד שנוכתה ) 55,156ש"ח( תורגמה לניכוי
של  38,670ש"ח משכר הברוטו של החייב.
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נמצא כי עד פברואר  ,2009יותר משנתיי לאחר שהחייב סיי לכאורה לשל את סכו החיוב
האישי שהוטל עליו ,לא מצאה היחידה לחיוב אישי כי הוא שיל סכו קט בהרבה מ הסכו
שנדרש לשל לפי החלטת השר.
בפברואר  2009פנה ממונה היחידה לראש העירייה והודיעו כי במסגרת בקרה שקיימה היחידה על
אכיפת החלטות השר עלה כי החייב לא השיב לקופת העירייה את מלוא הסכו  ,שכ הוא לא נוכה
משכר הנטו שלו .על פי חישוב שגוי שעשה ממונה היחידה ,השיב החייב לעירייה ס של 38,670
ש"ח בלבד במקו  55,156ש"ח כנדרש על פי החלטת השר .ממונה היחידה דרש אפוא כי החייב
ישיב לקופת העירייה את היתרה בס  16,486ש"ח ,וכי ה ינוכו משכר הנטו שלו.
בעקבות דרישת ממונה היחידה ,נוכו משכר הנטו של החייב בחודשי אפריל ומאי  2009ס של
 16,486ש"ח.
··„38,670 ÍÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÎÂ 2006 ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˘"ÈÙÏ .‰„ÈÁÈ‰ ‰ÂÓÓ ·Â˘ÁÏ ‰ÚË˘ ÈÙÎ ,ÂË Â¯Î˘Ó ‡ÏÂ ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ÂËÂ¯·‰ ¯Î˘Ó Á
˙‡ ‰ÂÂÈ‰Â ,Â¯Î˘Ó 34% ˙ÂÁÙÏ ‰È‰ ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ÈÏÂ˘‰ ÒÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ,‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙„Â˜Ù
˘Â¯Î˘Ó - ÌÈÏ˜˘Ï ÌÂ‚¯˙·Â .‰˘ ‰˙Â‡ ÍÏ‰Ó· ÂËÂ¯· Â¯Î˘Ó ·ÈÈÁ‰ ÍÒÁ˘ ÊÂÊÈ˜‰ ¯ÂÚÈ
˘ÈÎ ¯·Ò ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÂÓÓ˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ Á"˘ 13,000 ˙ÂÁÙÏ ÂÎÂ ·ÈÈÁ‰ Ï
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÙÂ˜Ï ·ÈÈÁ‰ ·È˘‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ÛÒÂ - ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂ‰ ,2006 ˙˘· Â¯Î˘Ó ‰ÎÂ
·.Á"˘ 13,000 „ÂÚ ˙ÂÁÙÏ ‰˙ÙÂ˜Ï ·È˘‰Ï ÂÈÏÚ ,2009 È‡ÓÂ ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ
בעקבות הביקורת הודיע ממונה היחידה כי יפעל ככל הנדרש לצור השלמת הגבייה החסרה
מהחייב.
משרד הפני מסר בתגובתו כי יתרת הגבייה מהחייב תושל עד חודש אפריל .2010
חייבי שטר פרעו את חוב או חלק ממנו
כאמור ,שמונה מ 26החייבי טר פרעו את חוב או חלק ממנו ,וא %על פי שחלפו חודשי
ארוכי וא %שני ממועד קבלת החלטת השר להחיל עליה חיוב אישי ,לא פעלו הרשויות
המקומיות או משרד הפני לתבוע את פירעו חוב כמתבקש על פי די ולא הוחל בהליכי אכיפה
משפטיי נגד  .להל פירוט:
¯·Ú˘Ï Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ·ÂÈÁ
במרס  2005אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה לחייב את ראש המועצה המקומית ו לשעבר
)כיו עירייה( ,ב 496,400ש"ח ,בגי העסקה שלא כדי של עובד בכיר במועצה .השר הוסי %כי
יישו החלטתו ייעשה "בכפו %להסדר תשלומי סביר )ובאישור משרד הפני (" בי הרשות
המקומית לחייב .לחייב נשלחה הודעה רשמית על החלטת השר רק כעבור כשבעה חודשי ,
בנובמבר .2005
לאחר שקבל את ההודעה על החלטת השר בעניינו ,ביקש החייב לערער עליה בפני השר .לצור
כ  ,בקש לקבל לידיו את תוכ ההחלטה ונימוקיה; מחומר המסמכי הקיי במשרד הפני עולה
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כי החייב לא קבל מענה לפנייתו .עוד עולה כי במהל שנת  2007בקש מנכ"ל המשרד דאז מהיוע$
המשפטי של המשרד ,כי ייפגש ע החייב ויאפשר לו להשמיע טענותיו.
לטענתו של היוע $המשפטי )מתו תכתובת ששלח למבקרת הפני של המשרד ביולי  ,(2010לא
עלה בידי הייעו $המשפטי של המשרד לתא פגישה ע החייב לאור השני  ,למרות ניסיונות
חוזרי ונשני מצידו ,בי היתר בשל נסיעתו של החייב לחו"ל והימנעותו מליצור קשר ע
המשרד ע חזרתו; במר 2009 $פנה היוע $המשפטי לחייב והודיעו כי לאחר ניסיונות חוזרי ,
הוא מבקשו לתא ע המשרד מועד לפגישה ביניה בשבועות הקרובי  ,שא לא כ יראה
המשרד את הדבר כויתור של החייב על בקשתו לערעור; באפריל  2009השיב לו החייב כי ברצונו
שייקבע לו מועד לשימוע – " ...כפי שביקשתי פעמי מספר משרי הפני לדורותיה ."...
באוגוסט  ,2009לאחר מספר חודשי שג במהלכ לא נקבע מועד לשימוע ,מסרה היועצת
המשפטית של היחידה ליוע $המשפטי של משרד הפני את חוות דעתה בעניינו של החייב ,ולפיה
משרד הפני מעול לא דחה את ערעורו מנובמבר  2005במכתב רשמי ולא הורה לו לשל את
החיוב שהושת עליו ,בי היתר בשל העובדה כי מנכ"ל המשרד דאז ביקש שהיוע $המשפטי של
המשרד ייפגש ע החייב וישמע את טענותיו ,דבר שלא קרה עד אותו מועד .לדעת היועצת
המשפטית ,נוכח הזמ שחל %ונוכח טענתו של החייב כי בשנת  2005הובטח לו שימוע נוס %א
הוא לא התקיי  ,ראוי כי המשרד יאפשר לו להעלות את כל טענותיו בכתב ,ה יוצגו לשר מחדש
בצירו %חוות דעת של הנוגעי בדבר במשרד ,והשר יודיע לו בכתב על החלטתו.
ÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó‰ ÈË¯Ù ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘¯˘È‡˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ˘ ÍÎ È„ÈÏ Â‡È·‰ ‰¯˜Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÏ„ÁÓ .˜È˙· ÂÏ˘ ÈÏ
.·ÂÈÁ‰ ÛÎ‡ Ì¯Ë ,Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙‡ ¯˘‰
משרד הפני מסר בתגובתו כי "לאור עינוי הדי שנמש שני רבות הורה מנכ"ל המשרד לבחו
את ההחלטה מחדש ולגבש המלצה שתועבר לו במיידי".
¯·Ú˘Ï Ê ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ·ÂÈÁ
ביולי  2006אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ראש המועצה המקומית
ז לשעבר בתשלו  24,979ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בגי רכישת רכב בעלות גבוהה
מהמותר בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפני .
במועד הביקורת  שלוש שני ממועד החלטת השר  עדיי לא הוחל בגביית חובו של החייב ולא
ננקטו נגדו הליכי משפטיי בעניי.
לדבריו של ממונה היחידה לחיוב אישי ,היחידה פנתה למועצה המקומית כמה פעמי בשני
שחלפו מאז התקבלה החלטת השר בדרישה להסדיר את תשלו החוב .ליחידה לא ידוע מה עשתה
המועצה ,א בכלל ,בעניי גביית החוב.
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˙Â˘¯Ï ‰ÈÈÙ - ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ë˜˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ ‰„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ÔÈÈÚ· ÈÎ ‰‡¯ .·ÂÈÁ‰ Ï˘ ˙È˘ÓÓ ‰ÙÈÎ‡ ‰· ÔÈ‡ - ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
·ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ Úˆ·Ï ˙˘¯„ ‡È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‡Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰¯Á
¯ÒÓ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ¯ÂÓ‡Î ‰¯˜Ó· ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
˘.È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ Ï˘ ‡˘Â‰ ÏÂ‰È· ˙Â˘ÈÁ ¯ÒÂÁ Ï
משרד הפני מסר בתגובתו ממרס  2010כי "כיו החומר הנדרש לש הגשת תביעה נמצא אצל
יוע $משפטי חיצוני למועצה ותביעה תוגש בימי הקרובי  .החשב המלווה לרשות מטע משרד
הפני מלווה את ההלי ומצוי בקשר שוט %ע היחידה לחיוב אישי".
¯·Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï"ÎÓ ,ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ,Á ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ·ÂÈÁ
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯·Ê‚Â
במאי  2008אישר השר בהחלטתו את המלצות הוועדה המייעצת לחייב את ראש העירייה ח לשל
 50,000ש"ח; את ממלא מקומו לשל  35,000ש"ח; את מנכ"ל העירייה לשעבר לשל 25,000
ש"ח ,ואת גזבר העירייה לשל  2,500ש"ח ,בגי עשייה אסורה בכספי הנחות שניתנו לעירייה
ובגי התקשרות ע קבלני אשפה ללא מכרז.
ביולי  2008פנה ראש העירייה למנכ"ל משרד הפני באמצעות בא כוחו בבקשה לבטל את החיוב
האישי שהוטל עליו .בפברואר  ,2009חצי שנה לאחר פנייתו של ראש העירייה ,דחה מנכ"ל
המשרד את בקשתו.
בתקופה שחלפה לא הסדירו שלושת החייבי האחרי את תשלו חוב לעירייה .היחידה לחיוב
אישי לא פעלה לאכיפת החיובי שהוטלו עליה והקפיאה את הטיפול בענייניה עד הכרעת
המנכ"ל בעניי פניית ראש העירייה אליו.
במאי  ,2009בעקבות דחיית פנייתו של ראש העירייה ,פנה ממונה היחידה ליוע $המשפטי של
העירייה בשאלה מדוע אי העירייה פועלת להגשת תביעה נגד כל ארבעת נושאי המשרה שלא
שילמו לה את כספי החיוב האישי שהוטל עליה  .היוע $המשפטי השיב לו כי העירייה החליטה
שלא להגיש תביעה נגד נושאי המשרה האמורי " ,מה ג שבידי משרד הפני האפשרות לפעול
באמצעות הממונה על המחוז למינוי עור הדי אשר יגיש תביעה כאמור ע"ח העירייה".
בחודשי יוניאוגוסט  2009ביקשה היחידה למנות תובעת חיצונית מטע משרד הפני להגשת
תביעה נגד החייבי בעניי האמור ,א מינוי זה לא יצא לפועל מפאת חשש לניגוד ענייני .
בספטמבר  2009הסכימו ביניה היוע $המשפטי של משרד הפני ופרקליט מחוז חיפה )אזרחי(
כי התביעה תוגש על ידי פרקליטות המחוז בכפו %לאישור של המשנה לפרקליט המדינה )אזרחי(
להלי  .בפברואר  2010פנה הממונה על מחוז הצפו למשנה לפרקליט המדינה בבקשה למינוי
פרקליט להגשת תביעה נגד החייבי בעירייה.
בפברואר  2010עתר חבר מועצת העירייה לבג" 10$בדרישה לחייב את ראש העירייה לשל
לעירייה את החיוב האישי שהושת עליו .בפסק הדי ממאי  2010החליט בג" $למחוק את העתירה
בשל הודעת משרד הפני כי העביר את הטיפול בתיק לפרקליטות המחוז ,וכי לחייב נשלחה
הודעה בדבר כוונת המדינה להגיש תביעה בש העירייה לעניי החוב.
__________________
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בהכרעת הדי מתח בג" $ביקורת על פועלו של משרד הפני בעניי זה" ,כמי השילוח ההולכי
לאט לאט" ,ועל התנהלותו של המשרד" ,שאינה מפארת את השירות הציבורי וכל פעלה בזבוז
כספי ציבור ,שכר טרחת עורכי די ,ובזבוז זמנ של הכל ,לרבות בית משפט זה".
עוד מתח בג" $ביקורת על כי העירייה מתנהלת בחוסר מעש מתמש  ,משו שבחרה שלא לפעול
לאכיפת החלטת השר ומנגד ג לא עתרה כנגד ההחלטה ולא העמידה אותה במבח משפטי,
"בתקוה כי הפרי $או הכלב ימותו והנושא יעלה אבק על מדפי משרד הפני או גור אחר במדינה,
ועל כ על שו מה לטרוח' ,אל תעירו ואל תעוררו'" .עוד נכתב בפסק הדי" :היכ ההיגיינה
הציבורית הבסיסית ,שהשני נוקפות וגורמי ציבוריי המבקשי להלי על החלטה אינ פועלי
כל עיקר  וג הגורמי המופקדי בממשלה על מימוש פועלי אט אט".
בג" $הוסי %כי במציאות שנוצרה ,לא ייפלא כי ראש העירייה "נטל חרות לעצמו לא לשל מזה
ולא להשיג ולעתור מזה" ,וכי העירייה "נטלה חרות לעצמה לא לגבות ,א ג לא לעתור".
Ë ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ¯·Ê‚‰ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ·ÂÈÁ
בדצמבר  2008אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ממלא מקו הגזבר
לשעבר של עירייה ט בתשלו  100,000ש"ח בגי עבודות שבוצעו בחריגה משמעותית מהתקציב
הבלתי רגיל )תב"ר( שאושר לה או בלי שאושר תב"ר כלל ובגי התקשרות לביצוע הסעות תו
איציות לנורמות המכרזי  .בהמלצת הוועדה להטיל חיוב אישי על החייב צוי ,בי היתר ,כי הוא
זומ לשימוע לפני הוועדה קוד גיבוש המלצתה ,אול לא הופיע.
ע קבלתו את ההודעה על החלטת השר בעניינו ,פנה החייב לוועדה וטע כי מעול לא קיבל את
ההזמנה לשימוע שלכאורה נשלחה אליו ,וכי בשל כ לא ניתנה לו אפשרות להציג את טענותיו
והסבריו בנוגע לממצאי הדוח שכתבה היחידה לחיוב אישי.
ממונה היחידה מסר לעובדי משרד מבקר המדינה שאי ברשות היחידה אישור לכ שהחייב קיבל
לידיו את הזימו לשימוע .על כ החליטה היחידה לתת לו אפשרות נוספת לשטוח לפניה את
טענותיו בנוגע לדוח הביקורת בעניינו .לדבריו של ממונה היחידה ,הזימו הנוס %לשימוע יישלח
לחייב לאחר שרואה חשבו חדש שמינתה היחידה יעודכ בחומר הטיפול בעניינו ,שכ רואה
החשבו הקוד  ,שגיבש את דוח הביקורת ,אינו עובד עוד ע היחידה.
˙ÂÚ„Â‰‰ ˙¯ÈÒÓ È¯„Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÚÂÓ ÌÈÈÂ‚¯‡ ÌÈ¯„Ò-È‡ Ì‰·˘ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯˜Ó ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ˙‡ÊÂ ,ÌÈ˜„·Ï ˙ÂÈÙ‰Â
‡‰¯˘Ó‰ È‡˘ÂÏ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÁÂÏ˘Ó ÏÚ ‰¯˜· ÁÈË·‰Ï ˘È .˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ÌÈ·ÎÚÓ Â
˘·„˜.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯Â˜˘ ˙ÂÏ˜˙· È„ÈÓ ÏÂÙÈËÂ Â
ממשרד הפני נמסר כי ה ממתיני לאישור השר לאפשר לחייב שימוע במועד אחר.
¯·Ú˘Ï È ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ·ÂÈÁ
בדצמבר  2008אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ראש העירייה י
לשעבר לשל  70,000ש"ח בגי החלפת רכב יש בחדש לפני הזמ בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל
משרד הפני ובגי פיצול עבודה קבלנית לכמה עבודות קטנות כדי להימנע מקיו מכרז.
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בינואר  2009פנה החייב ליחידה לחיוב אישי בבקשה לדחות את מועד ביצוע ההחלטה לאחר
שערער עליה לפני השר .במרס  2009התקבלה תשובתו של השר ולפיה הוא דחה את הערעור
משו שלא מצא שיש לחרוג מהמלצת הוועדה שאותה אישר בהחלטתו.
לאחר שנדחה ערעורו פנה החייב ליחידה בבקשה לאשר לו הסדר תשלומי מרבי לפריסת החוב.
ואול במועד הביקורת ,יותר מחצי שנה ממועד החלטת השר ,לא הוחל בגביית חובו ולא ננקטו
נגדו הליכי משפטיי לאכיפת התשלו .
ממונה היחידה מסר בתשובתו שגביית החוב נדחתה עד אישור הצעת נוהל חדש של משרד הפני
בעניי פריסת תשלומי )ראו בהמש ( .ע אישור ההצעה נית יהיה לפרוס את חובו של החייב
ולגבותו.
משרד הפני מסר בתגובתו כי נוכח הנסיבות הקיימות בכוונת מנכ"ל המשרד להמלי $לשר לאשר
לחייב לשל את חובו בתשלומי .

✯
ÏÚ ÂÏ ˙Â˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï Ì·ÂÁ ˙‡ ÌÈÚ¯ÂÙ ÌÈ‡ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ˜ÂÁ ÈÙ
ÌÚËÓ ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏ‰ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ Ì„‚ ÌÈË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈ˘ Û‡Â ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ
ÌÈ·È˘Ó ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ,ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
.¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ·È˘‰Ï Â˘¯„˘ ÂÏ‡Ó ÌÈÎÂÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜Ï

פריסת תשלומי
פקודת העיריות קובעת כאמור כי א סכו החיוב שנקבע לתשלו ואושר בידי הממונה או שנקבע
בהחלטה של השר לא נפרע בתו חודש ימי מיו ההודעה לעירייה על החיוב או בתו חודש
ימי מיו קבלת ההחלטה על ידי השר ,תתבע העירייה בדי את הסכו כאמור .כ נקבע ג בצו
המועצות המקומיות.
בנוהל לחיוב אישי נקבע כאמור כי "החליט השר לקבוע חיוב אישי  יקבע את סכו החיוב
שיוטל" .לא הוסדר בנוהל נושא פריסת התשלומי לכיסוי החיוב והאופ שבו יבוצע.
פריסת סכומי החיוב האישי שהוטלו
בכל שנות פעילותה המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיובי בסכומי משתני על נבחרי
ונושאי משרה ברשויות מקומיות שונות .ממונה היחידה או מנהל האג %לביקורת אישרו לחלק
מהחייבי לפרוס את סכו החיוב האישי שהוטל עליה לתשלומי חודשיי  .האישורי ניתנו על
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פי שיקול דעת של ממונה היחידה או מנהל האג %לביקורת בלבד ,וה שקבעו את מספר
התשלומי להחזר סכו החיוב ,וכפועל יוצא את מש פירעונו של החוב עד השלמת כיסויו.
כאמור ,עד מרס  2010פרעו  15מהחייבי את מלוא חוב או חלק ממנו לרשות המקומית .בשניי
מהמקרי שילמו החייבי את חוב בתשלו אחד ,בשני מקרי הוחלט על ניכוי מכספי פיצויי
פרישה ,וב 11מקרי אושרה פריסת תשלומי רחבה  בשמונה מה אושרו יותר מעשרה
תשלומי .
נמצא כי לא היה מתווה אחיד לפריסת התשלומי  ,והיא אושרה בכל עניי ולפי בקשת החייבי ,
בלי שנקבעה קוד לכ מסגרת מגבילה למספר התשלומי ולסכו המזערי של כל תשלו .
כ למשל ,בפברואר  ,2009באחד מדיוני הוועדה ,ציי ממונה היחידה שנכח בפורו המשתתפי
כי עד אותו המועד ובהיעדר כללי ברורי בעניי פריסת תשלומי החוב" ,מי שהגיש בקשה לאג%
הביקורת לפרוס תשלומי  ,א זה לא היה באמת  50ש"ח או משהו מהסוג הזה ,אז אישרו לו,
בלבד שהוא נכנס למסלול של תשלו וזה סביר".
ÔÂ„‰ ‚ÂÒ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ÔÎ˘ ÏÎ ,‚ÂÒ ÏÎÓ ˙ÈÏ‰ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙¯„ÒÂÓÂ ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÌÈÈ˜˙ ‡Ï Ï‰ÈÓ È¯„Ò ˘¯˘Ï ‰„ÚÂ
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏ .˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÔÂÈÂÂ˘ ÌÈÂ˜È˘ È„Î ˙ÂÚÂ„È ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÏÚ·Â
.È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÒÈ¯Ù ‡˘Â ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ Ï‰Â ÚÂ·˜Ï
משרד הפני מסר בתגובתו כי פריסות התשלומי שהיו עד שנת  2007לא אושרו על ידיו ,אלא
בוצעו בפועל על ידי החייבי  .המשרד ש דגש על עצ גביית החוב ולא על גבייתו בתשלו אחד
דווקא.
עוד מסר משרד הפני כי בהוראתה של היועצת המשפטית של היחידה משנת  ,2008לא אושרו
פריסות תשלומי רחבות עד שיגובש ויאושר נוהל המסדיר את הנושא.
ÌÂÏ˘˙· Úˆ·˙È È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÏÏÎÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰˘ÚÈ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎÓ ‰‚È¯Á .¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ ÍÂ˙ ,„Á
·˙ÒÈ¯Ù Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï·‚‰ ÍÂ˙ ,·ÂÈÁ‰ ‰·Â‚ Ô‰·Â ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ·˘Á˙‰
.ÌÈÓÂÏ˘˙‰

הצעת הנוהל לפריסת תשלומי
ביולי  2009פנה היוע $המשפטי של משרד הפני אל מנכ"ל המשרד בעניי פריסת תשלומי החיוב
האישי .בפנייתו הציע להסדיר את הנושא בנוהל שעניינו חיוב בריבית והפרשי הצמדה על תשלומי
החיוב האישי ,אשר יפורס בחוזר מנכ"ל משרד הפני )להל  הצעת הנוהל(.
על פי הצעת הנוהל ,על חיוב אישי שהוטל על נושא משרה ברשות מקומית יחולו ההסדרי
הקבועי בחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( ,התש" 1980
)להל  חוק ריבית והפרשי הצמדה( ,למעט ההסדרי הנוגעי ל"ריבית פיגורי " ,וסכו החיוב
האישי ייחשב "תשלו חובה אחר" כמשמעו בחוק זה ,וכתשלו חובה המפורט בתוספת לחוק.
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לפי הסדר התשלומי הקבוע בחוק ריבית והפרשי הצמדה ,יהיה סכו החיוב האישי צמוד למדד
כהגדרתו בחוק זה ,ותתאפשר פריסה של תשלו החיוב האישי לתקופה שככלל ובהיעדר נסיבות
חריגות לא תעלה על שנתיי  .על פי הצעת הנוהל ,בנסיבות חריגות שבה הוטל על אד חיוב
אישי בסכו העולה על  150,000ש"ח ,נית יהיה לחרוג מהסדר התשלומי הקבוע ולהורות על
פירעו החוב בתשלומי במש יותר משנתיי  ,באישור ממונה היחידה או נציג מטעמו ובאישור
היוע $המשפטי של משרד הפני או נציג מטעמו.
עוד קובעת הצעת הנוהל כי א לא פרע חייב במועד שני תשלומי על פי הסדר התשלומי
שנעשה עמו ,יתבטל ההסדר וכל החוב יועמד לפירעו מידי.
·‰ÂÓÓ .Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ Ì¯Ë Í‡ ¯˘‰ Ïˆ‡ Ï‰Â‰ ˙Úˆ‰ ÁÒÂ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ
¯˘‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰„È˙Ú Ï‰Â‰ ˙Úˆ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ¯ÒÓ ‰„ÈÁÈ‰
.·Â¯˜· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ· ¯˘Â‡Ó Ï‰ÂÎ ÏÏÎÈ‰ÏÂ

חיוב אישי של ממלאי תפקידי בתאגידי עירוניי
בפקודת העיריות הוגבלה סמכות משרד הפני להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד
ברשויות המקומיות .יוצא אפוא כי אי למשרד סמכות להטיל חיוב אישי על ממלאי תפקידי
במאות תאגידי עירוניי שלרשויות המקומיות יש יותר ממחצית מכוח ההצבעה באספה הכללית
שלה או מהזכות למנות בה דירקטורי .
בהצעת חוק העיריות ,התשס"ז ,112007הוחלה הסמכות להטיל חיוב אישי ג על ממלאי תפקידי
בתאגידי העירוניי  .להל נוסח סעי 336 %להצעת החוק:
"ראש עירייה ,חבר מועצה ,מנהל כללי לעירייה ,נושא משרה או עובד עירייה וכ נציג עירייה
בחברה עירונית מיוחדת ,מנהל כללי של חברה עירונית מיוחדת ובעל תפקיד בחברה עירונית
מיוחדת ,אשר החליט במסגרת סמכויותיו על הוצאה שלא כדי או אישר במסגרת סמכויותיו
הוצאה שלא כדי ,וכ מי מאלה אשר בשל אי הפעלת סמכויותיו חויבה העירייה או החברה
העירונית המיוחדת בתשלו שנקבע בפסק די שנית בהעדר הגנה ,יהיה חייב להשיב לקופת
העירייה את סכו ההוצאה".
"חברה עירונית מיוחדת" הוגדרה בהצעת החוק כ"חברה עירונית שבה מחצית או יותר מכוח
ההצבעה באסיפותיה הכלליות או מהזכות למנות בה דירקטורי ה בידי עירייה אחת או יותר או
בידי עירייה אחת או יותר יחד ע חברה עירונית או חברה בת עירונית אחת או יותר".
˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂ„È˜· ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï 2009 ˙˘ ÛÂÒ „Ú
.‰¯ÂÓ‡‰
__________________
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משרד הפני מסר בתגובתו כי "הסדרת נושא החיוב האישי בתאגידי עירוניי תכפיל ,הלכה
למעשה ,את כמות הגופי בה מוסמכת היחידה לטפל .הדבר יצרי היערכות ה מבחינת כוח
אד וה מבחינה תקציבית".

הקטנת סכומי חיוב על ידי השר
בפקודת העיריות נקבעה כאמור סמכותו של השר לבטל או להקטי כל סכו חיוב אישי על
תשלו בלתי חוקי ,לפי שיקול דעתו ,לאחר פנייה של החייב בעניי.
כאמור ,בתקופת פעילות הוועדה המייעצת ועד מועד הביקורת ,אישר השר בהחלטתו להחיל חיוב
אישי על  26נושאי משרה ברשויות מקומיות שונות ,בהתא להמלצתה .לשלושה מ 26המחויבי
הפחית השר בדיעבד את סכו החיוב שהוא עצמו אישר ,לאחר שפנו אליו בערר .להל פרטי
הנוגעי למקרה אחד שבו הפחית השר את סכו החיוב האישי שקבע לשני מחויבי באותה הרשות:
ביוני  2008המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיוב אישי על ראש העירייה יא בס  40,000ש"ח
וחיוב אישי על גזברה לשעבר של אותה עירייה בס  10,000ש"ח ,זאת בגי העברת סכומי כס%
גדולי מ העירייה לעמותה לביצוע עבודות פיתוח שונות.
באוגוסט  2008אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת .החלטת השר הועברה לידיעת
החייבי בנובמבר .2008
 .1בסו %אותו החודש התקבלה בלשכת השר בקשה מאת ראש העירייה לביטול החיוב האישי
שנקבע לו .ראש העירייה טע בבקשתו כי הפעילות שבגינה חויב אישית נעשתה בתו לב ומתו
הנחה שהיא תקינה ,ולא משיקולי אישיי או בכוונה לקבל טובת הנאה אישית .עוד ביקש ראש
העירייה להתחשב ,בי היתר ,בכל שנות כהונתו כראש עירייה ,בעשייתו הציבורית ובעשרות שנות
שירותו המוניציפאלי.
בדצמבר  2008העביר מנהל האג %לביקורת לשר את התייחסותו והתייחסות היחידה לחיוב אישי
לבקשת ראש העירייה .באשר לחלק מהטענות שהעלה ראש העירייה כתב מנהל האג %כי הוועדה
המייעצת הביאה בחשבו את הנסיבות והעובדות שהובאו בבקשה.
בהמש אותו החודש התקיי אצל השר שימוע לראש העירייה ,ובו הוא טע כי ג א נעשתה
עברה היא טכנית בלבד ולא מתו רצו לעקו %את הנהלי  .ראש העירייה א %הציג את פעילותו
הציבורית ארוכת השני  ,וביקש מהשר ,נוכח העובדה כי החיוב האישי הוטל לאחר הבחירות
לרשויות המקומיות ובהתחשב בכ שלא הציג את מועמדותו לכהונה נוספת ,להחליט על ביטול
החיוב הכספי.
בינואר  2009החליט השר להפחית את סכו החיוב האישי שהוטל על ראש העירייה מ40,000
ש"ח ל 4,000ש"ח מהטעמי האלה:
"ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‡Ï ËÈÏÁ‰ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘ ÍÎÓ Ú·Â ,È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰
¯‡˘...˙ÂÈ‚‰·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘ Ì‰·˘ ÌÈ˘‰ ˙Â¯˘Ú ¯Â‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ˙Â
."ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ˆÂ‰Ï „Â‚È· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ ‡È‰ ‰‡ˆÂ‰‰
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 .2בדצמבר  2008התקבלה בלשכת השר בקשה מאת הגזבר לשעבר של העירייה לביטול החיוב
האישי שנקבע לו .הגזבר לשעבר טע כי בהלי בחינת החיוב האישי לא עלה בידיו לפרוס לפני
הוועדה המייעצת את מכלול טענותיו ,והיא קבעה את המלצתה בלי שהייתה לה "מלוא התמונה
העובדתית והמשפטית הרלוונטית".
בהתייחסות האמורה לעיל של מנהל האג %לביקורת נכתב בנוגע לטענות הגזבר לשעבר כי
"הוועדה לחיוב אישי ציינה בהמלצתה במפורש כי התחשבה בשיקולי אלו .זו ג הסיבה
שהסכו עליו המליצה הוועדה להטיל על הגזבר היה רק  10,000ש"ח".
בינואר  2009החליט השר להפחית ג את סכו החיוב האישי שהוטל על גזברה לשעבר של
העירייה מ 10,000ש"ח ל 1,000ש"ח מהטעמי האלה:
"...˙Â‚È¯ÁÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ ‰‡ˆÂ‰ ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰‰
·¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘ Ì‰·˘ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï Â„È˜Ù˙Ó ¯·ÎÓ ‰Ê ˘¯Ù ¯·Ê‚‰ ,ÛÒÂ
·¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ‰È‰ ·ÂÈÁ‰ ÏËÂ‰ ‰È‚· ‰˘¯Ù· È¯˜ÈÚ‰ ÌÊÂÈ‰ ...˙ÂÈ‚‰·Â ˙ÂÏÈÚÈ
."¯·Ú˘Ï
עולה אפוא כי החיובי האישיי של ראש העירייה וגזברה לשעבר של העירייה הוקטנו ב90%
על ידי השר.
ÏÏÎ ˙‡ ÔÁÂ· ¯˘‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰ ,ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘ ‰˘‡¯·˘ ,˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
Ô‰ ¯˘Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ .È˘È‡‰ ·ÂÈÁÏ ÌÈÚ‚Â‰ ˙Â·ÈÒ‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ ,¯ÓÂÁ‰
˙.¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯È˜Á ÏÏÂÎ‰ ÈËÂÙÈ˘ ÔÈÚÓ ÍÈÏ‰ Ï˘ ¯ˆÂ
ÌÈ˜ÂÓÈ ÒÈÒ· ÏÚÂ „ÁÂÈÓ· ˙Â‚È¯Á ˙Â·ÈÒ· ‰˘ÚÈ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‰ÈÈËÒ
ÏÎ ËÚÓÎ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Û˜Â˙ ‰˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ .Ï˜˘Ó È„·Î
.·ÂÈÁ‰
˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏË·Ï ˙ÂÎÓÒ ˘È ¯˘Ï ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ „ÂÚ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂ˜È˘ Ï˘ ÁÂÂ¯Ó ÂÏ ‰È‰È˘ ¯È·Ò ÍÎÈÙÏÂ ,¯ÊÂÁ ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Â˙ËÏÁ‰· Ú·˜˘ ·ÂÈÁ‰
„‰·Â‚· ˙¯ÎÈ ‰˙ÁÙ‰ Ô‰· ˘È˘ ,Ê‡„ ¯˘‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ È˙˘ ,‡˜Ú ‡„ .˙Ú
Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·) ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ‰¯·Ê‚Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ·ÂÈÁ‰
„‚ÓÂ ,ÌÈ¯˘Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Ì‰· ‰È‰È ¯˘‡ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ,(90%
˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ‰Ó ÂÏ·È˜˘ ˙Â˘˜·· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì‡Â·· ,Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÌÂÁ˙Ï
‚.‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ì˙ËÏÁ‰ Û˜Â˙Ó Ì‰ÈÏÚ ˙˘Â‰˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ‰·Â
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סיכו
˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ·Â˘Á È˙Ú˙¯‰ ÈÏÎ ‡Â‰ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰
ÌÈ¯Á·‰ - ‰¯¯˘‰ ÈÏÚ· ÈÙÓ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ô‚‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,¯˘Ù‡Ó ‡Â‰ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÈÙÏÎ ÌÈÂÓ‡ ˙·ÂÁÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ˙·ÂÁ ÌÈ‡˘Â ¯˘‡ ,˙ÂÈÂ˘¯· ‰¯ÈÎ·‰ ˙Â„È˜Ù‰Â
Â˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ „ÂÁÈÈ·Â ,ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ˜ÙÒÏ „ÚÂ ‰Ê ÍÈÏ‰ .¯Â·Èˆ‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÛÒÂ ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ
¯˘‡ ,ÔÈ˜˙ È˘È‡ ·ÂÈÁ ÔÂ‚Ó ˙ÏÚÙ‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
·ÂÈÁÏ ÍÈÏ‰‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈÓÏÂ‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ .ÌÈÈÂ‡¯ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â· ÂÓÈÂ˜È
.‰Ê ÍÈÏ‰·˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ‡ÈËÁÓ È˘È‡
‡˘Â· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÁÈ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ Ú·˘·
ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓÓ .‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ‰¯˘Ó È‡˘Â Ï˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰
‰È‡ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ‡˘Â· „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰˘ ‰ÏÂÚ ‰Ê
.˙·ÁÒ·Â ˙ÂÈËÏÁ‰ ¯ÒÂÁ· ˙ÈÈÙ‡˙Ó ‡È‰Â ‰ÏÈÚÈ
‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â Â˜„·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÔÎÂ ÂÈ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â ˘¯„‰ ¯ÓÂÁ‰ ÛÂÒÈ‡
;ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ˜ÏÁ· ÏÂÙÈË‰ ;ÏÈÚÈ ÂÈ‡ Ú„ÈÓ‰ ÏÂ‰È ;¯ÒÁ· ÌÈ˜ÂÏ ÌÈÈÚ·
˜ÏÁ· ÍÈÏ‰‰Â ,˙ÙÙÂ¯ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ÏË‰ ¯·„· ÂÏ·˜˙‰ ¯˘‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰
ÌÂÈ˜ Ì˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ‰ÙÓ ÂÈ‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó .È„Ó ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ÌÈ˜È˙‰Ó
˜ÙÒÓ ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ .‰˙Â‡ ‰¯Âˆ· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰
.¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË ‡Â‰Â
˙˘ÂÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ ÂÓÂÈÒ·˘ ‰˜È„· ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯
‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .‰¯‚˘·Î ÌÈ„˜Ù˙Ó ÌÈ‡ È˘È‡ ·ÂÈÁ Ì‰ÈÏÚ
ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ,‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ - Ô‡ÎÓÂ ,ÌÈ˜„··
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ÏË‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ;¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÈÏ‰‰ ¯ÂˆÈ˜Ï
·ÈËÂÓ‰ ˙¯ÈˆÈÏ ‡È·˙Â ‰È˙Â·˜Ú· ˘ÂÚÏ ‰¯·Ú‰ ÔÈ· ¯Â˘˜˙ ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÏ
.˘¯„‰ È˙Ú˙¯‰‰
Ô‰ ÔÎ˘ ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂÎÓÒ‰ È¯„‚Ó Â‚¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì‰ÈÁÏÂ˘ ÔÂÓ‡· ÂÚ‚ÙÈ ‡Ï ‰¯˘Ó È‡˘Â ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙Â‡·
‰ÏÈÚÂÓÂ ‰ÏÈÚÈ ˙¯Â˜È·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÌÂÈ˜ ÔÚÓÏ .Ì‰Ï Â˙È˘
ÌÂÁ˙· Â˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ô‰· ˙Â˘Ú‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ
ÌÈÈÏÂ‰È‰ ÌÈË·È‰‰ ˜ÂÊÈÁÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ÏÚ .ÈÂ‡¯Î È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰ÏÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘
·ÂÈÁ‰ ‡˘Â ,¯˙È‰ ÔÈ· ,¯„ÒÂÈ˘ ˙Ó ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ Ì‚
.ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙· È˘È‡‰
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מעורבות של רשויות מקומיות
בהקניית חינו לערכי לבני נוער
תקציר
חינו חברתי ,ערכי וקהילתי לבני נוער )להל  חינו לערכי( נועד לחזק את זיקת
של בני נוער לקהילה ,לחברה ולמדינה ,תו כדי התנסות בתחומי עשייה כמו פעילות
התנדבותית ,סיוע לאוכלוסיות חלשות ,פעילות והדרכה בתנועות נוער ופעילות
ציבורית .הפעילויות להקניית חינו לערכי ,חלק מתקיימות במסגרת הבית
ספרית וחלק במסגרות אחרות בתחו הרשות המקומית ,כגו מתנ"סי ,מרכזי
קהילתיי ,מרכזי נוער וסניפי תנועות נוער )להל  מסגרות פנאי מוניציפליות(.
בשני האחרונות עלה נושא הנוער לשיח הציבורי ,בי השאר ,בנוגע לדפוסי
התנהגות שליליי ,כמו אלימות ,עבריינות רכוש ,שימוש בסמי וצריכת אלכוהול
)להל  התנהגויות סיכו( .התגברות תופעות אלו הביאה את גורמי החינו והקהילה
לידי ההכרה שקיי קשר ברור בי היעדר מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער
לאחר שעות הלימודי בבתי הספר ובי עלייה בשיעור התנהגויות סיכו ,ויש לפעול
לחיזוק הקשרי הביאישיי בקרב בני נוער ולטיפוח הקשר שלה ע הקהילה,
בי היתר ,באמצעות פעילויות להקניית חינו לערכי.

פעולות הביקורת
בחודשי ינוארדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,מספר היבטי
במעורבות של רשויות מקומיות בנושא הקניית חינו לערכי לבני נוער ואת יחסי
הגומלי בינ לבי משרד החינו בתחו זה .הבדיקה נעשתה ב 21עיריות ,1ב11
מועצות מקומיות 2ובשתי מועצות אזוריות .3בדיקות השלמה נעשו במטה משרד
החינו ובלשכות המחוזיות של המשרד ,בחברה למתנ"סי ובמרכז השלטו
המקומי.
__________________

1
2
3

אופקי ,אריאל ,אשקלו  ,בת י ,הרצלייה ,חיפה ,יבנה ,ירושלי ,לוד ,מודיעי עילית ,מעלה
אדומי ,נס ציונה ,נצרת עילית ,סכני  ,קריית גת ,קריית מלאכי ,ראשו לציו  ,רחובות ,רעננה ,שפרע
ותל אביביפו.
באר יעקב ,בית זרזיר ,חצור הגלילית ,ירכא ,כאבול ,כוכב יאיר ,כפר יונה ,פורדיס ,קצרי  ,קדימה
צור ורמת ישי.
הגלבוע ומטה בנימי .
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עיקרי הממצאי
נושא הקניית חינו לערכי והפעלת מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער אינ
מוסדרי במלוא ,לא ברמת השלטו המרכזי ולא ברמת השלטו המקומי .כמו כ
חסרי הסדרי הכוללי תחומי סמכות ואחריות בי השלטו המרכזי לשלטו
המקומי ולממשקי ביניה .כתוצאה מכ קיימי הבדלי ניכרי בי רשויות
מקומיות שונות הנוגעי לאופ מעורבות ולמידת מעורבות בנושא הקניית חינו
לערכי לבני נוער .הבדלי אלה נובעי א %ממצב הכלכלי של הרשויות המקומיות
המשפיע על המדיניות ועל סדרי העדיפות שה קבעו לעצמ בתחו זה.

משרד החינו
על פי חוק חינו ממלכתי ,התשי"ג ,1953משרד החינו הוא הגו %הממונה על
הבטחתו וקידומו של החינו במדינת ישראל ,על תכניו ועל רמותיו .מינהל חברה
ונוער )להל  המינהל( אחראי מטע המשרד להקניית חינו לערכי לבני נוער
במסגרת הביתספרית ,ופועל לקידו החינו לערכי ג במסגרות הפנאי
המוניציפליות.
 .1המינהל לא גיבש תכנית עבודה מפורטת להקניית חינו לערכי במסגרות פנאי
מוניציפליות הנגזרת מהיעדי שהוא קבע לעצמו לשנות הלימודי התשס"ט
התש"ע ).4(2010  2008
 .2התקציב שייעד המינהל להפעלת תכנית "הנוער במרכז הענייני" 5במסגרות
הפנאי המוניציפליות ,לא היה בו די כדי להפעיל את התכנית בכל הרשויות
המקומיות שעמדו בדרישות המינהל וביקשו להפעילה.
 .3המינהל מקיי פיקוח חלקי בלבד על הרשויות המקומיות בכל הנוגע להעסקת
מנהלי יחידות נוער רשותיי 6ומדריכי נוער ,ואי בידו מידע מלא ועדכני בדבר היתרי
הדרכה 7שהוא הוציא לה ,כמו סוג ההיתר ,התפקידי שה רשאי לעסוק בה
וההשתלמויות שעברו.

הרשויות המקומיות
מחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949וכ מחוק הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת
חינו( ,התשס"א ,2001ומחיקוקי אחרי עולה כי הרשות המקומית אחראית,
למעשה ,להפעלת כל מערכות החינו בתחומה ,ובידה הסמכות ליזו ולתכנ
פעילויות נוספות בתחו החינו ,לרבות הקניית חינו לערכי.
__________________

4
5
6
7
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שנת הלימודי מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.
תכנית מערכתיתרשותית המאפשרת לרשות מקומית להגדיר כלי המתאימי לטיפול בבני הנוער
בתחומה ,תו כדי איגו משאבי כוח אד ,ידע ותקציב.
ש כולל למנהל אג/מחלקה/יחידה/תחו/מדור נוער וקהילה ברשות מקומית.
רישיו לעסוק בתפקיד מסוי בתחו נוער וקהילה ברשויות מקומיות.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

 .1מצב הכלכלי הקשה של רשויות מקומיות רבות 8והקיצו* במענקי האיזו של
משרד הפני ,9מגביל את מעורבות בהפעלת מסגרות פנאי מוניציפליות ,בי היתר,
לצור הקניית חינו לערכי לבני נוער.
 .2בכ 25%מהרשויות המקומיות לא מונה מנהל יחידת נוער רשותי שישמש גור
מקצועי האחראי לתיאו בי הגורמי השוני העוסקי בבני נוער ,ליצירת שיתופי
פעולה ִאת ולבניית מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער.
 .3כמה מהרשויות המקומיות אינ מעסיקות כלל מדריכי נוער שתפקיד ,בי
היתר ,ליזו ,לבנות ולהפעיל תכניות להקניית חינו לערכי .רשויות מקומיות
אחרות מעסיקות מספר מדריכי שאי בו די כדי לתת מענה ראוי לצורכי הנוער
בתחומ.
 .4חלק ממנהלי יחידות הנוער הרשותיות וחלק ממדריכי הנוער מועסקי על ידי
רשויות מקומיות בלי שיש ביד היתר הדרכה ,וזאת בניגוד להסכ הקיבוצי
ולאוגד התפקידי 11שפרסמו משרד החינו ומרכז השלטו המקומי.

10

 .5ברוב הרשויות המקומיות לא פועלות מועצות תלמידי ונוער רשותיות שה
הגו %הייצוגי הנבחר של כלל בני הנוער בתחו הרשות .בכמה מ העיריות שפועלת
בה מועצת תלמידי רשותית ,נציגה אינו חבר בוועדת החינו ו/או בוועדה לקידו
מעמד הילד של העירייה ,כנדרש על פי פקודת העיריות.
 .6רק כ 30רשויות מקומיות )כ 12%מכלל הרשויות המקומיות( הצטרפו לאמנת
תנועות הנוער הבאה להתוות דרכי פעולה לביסוס הקשרי בי משרד החינו ,מרכז
השלטו המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ותנועות הנוער בישראל.
 .7היעדר תבחיני מחייבי ,אחידי ושיוויוניי לתמיכה כספית ולהקצאת
מבני לפעילות של תנועות הנוער הביא לידי שונות בי רשויות מקומיות הנוגעת
לתבחיני שה קבעו בנושאי אלו ובתקציבי שה ייעדו לה.

סיכו והמלצות
לחינו לערכי השפעה רבה על עיצוב דפוסי התנהגות חיוביי בקרב בני נוער ועל
חיזוק זיקת לקהילה ,לחברה ולמדינה .על משרד החינו והרשויות המקומיות
לגבש ולייש מדיניות לאומית שתעסוק בהקניית חינו לערכי .המדיניות תקבע,
בי היתר ,ממשקי סמכות ואחריות בי השלטו המרכזי לשלטו המקומי ,סדרי
__________________

8
9
10
11

ראו מבקר המדינה ,(2009) 2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק "תכניות הבראה
ברשויות המקומיות  תכנו ויישו" ,עמ' .3
ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הקצאת מענקי איזו לרשויות המקומיות" ,עמ'
.985
הסכ שנחת ביוני  1974ופורס בחוזר מנכ"ל משרד החינו י"ג )תשל"ד( ,אוגוסט .1974
באוגד הוגדרו תפקידי בתחו נוער וקהילה ונקבעו נורמות אחידות הנוגעות לש התפקיד
ולתיאורו ולדרישות הקבלה לעסוק בו .מהדורה מעודכנת ומורחבת של אוגד התפקידי פורסמה
במרס .2009
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עדיפויות ותקציבי .באופ הזה תוסדר מעורבות של הרשויות המקומיות בנושא
הקניית חינו לערכי לבני נוער ותצומצ השונות הניכרת ביניה הקיימת כיו.
על הרשויות המקומיות לפעול לפיתוח מער הפנאי המוניציפלי ולהרחבת הפעילות
להקניית חינו לערכי לבני נוער .הכול כדי למצות את הפוטנציאל הטמו בבני
הנוער ולטפח אות כדור העתיד .עליה ג לפעול לשיתו %מועצת הנוער הרשותית
בהחלטותיה הנוגעות לנוער ,לעודד את פעילות של תנועות הנוער בתחומ ולתמו
בה.

♦
מבוא
החינו הבלתי פורמלי )להל  חב"פ( הוא תחו חינוכי המקי פעילויות רבות המשלימות את
החינו הפורמלי .אחד מתחומי החב"פ הוא חינו חברתי ,ערכי וקהילתי לילדי ולבני נוער
)להל  חינו לערכי( שנועד לחזק את זיקת של בני הנוער לקהילה ,לחברה ולמדינה ,תו כדי
התנסות בתחומי עשייה שאינ נכללי בתכניות הלימודי הפורמליות של בתי הספר .החינו
לערכי מטפח ,בי היתר ,חשיבה מוסרית והתנהגות מוסרית ,אחריות ומעורבות חברתית.
לחינו לערכי השפעה חיובית רבה על דפוסי התנהגות של בני נוער ,כמו פעילות התנדבותית
בסיוע לאוכלוסיות חלשות ובארגוני הצלה והגברת הביטחו האזרחי ,הדרכה ופעילות בתנועות
12
נוער ,חברות במועצות תלמידי ונוער ופעילות למע הסביבה ולמע בעלי חיי .מחקר רב שנתי
שנער בישראל מראה כי מעורבות בני נוער במסגרות פנאי אלו מביאה אות לידי מודעות
חברתית גבוהה יותר בבגרות ולעשייה בתו הקהילה שה חיי בה.
על פי חוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949ולפי חוק הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת חינו (,
התשס"א ,2001וחיקוקי נוספי ,הרשות המקומית אחראית להפעלת כל מערכות החינו
בתחומה ובידה הסמכות ליזו ולתכנ פעילויות נוספות בתחו החינו  ,לרבות פעילויות להקניית
חינו לערכי לבני נוער .פעילויות אלו מתקיימות בחלק במסגרת הביתספרית ובחלק במסגרות
אחרות בתחו הרשות המקומית הפועלות לאחר שעות הלימודי בבתי הספר ,כמו מתנ"סי,
מרכזי קהילתיי ,מרכזי נוער ,קבוצות התנדבות וסניפי תנועות נוער )להל  מסגרות פנאי
מוניציפליות(.
בשני האחרונות עלה נושא הנוער לשיח הציבורי ,בי השאר ,בנוגע לדפוסי התנהגות שליליי,
כמו אלימות ,עבריינות רכוש ,שימוש בסמי וצריכת אלכוהול )להל  התנהגויות סיכו(.
התגברות תופעות אלו הביאה את גורמי החינו והקהילה לידי ההכרה שקיי קשר ברור בי
היעדר מסגרות פנאי מוניציפליות להפעלת בני נוער לאחר שעות הלימודי בבתי הספר ובי עלייה
בשיעור התנהגויות סיכו ,ויש לפעול לחיזוק הקשרי הביאישיי בקרב בני נוער ולטיפוח
הקשר שלה ע הקהילה ,בי היתר ,באמצעות פעילויות להקניית חינו לערכי.
__________________
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י' הראלפיש ,ל' קור  ,ח' פוגלגרינוולד ,י' ב דוד ,ש' נוה‰ÁÂÂ¯ ,˙Â‡È¯· - "Ï‡¯˘È· ¯ÚÂ" ,
ÁÂ˙È (2006) È˘ÈÓÁ‰ Èˆ¯‡‰ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ÌÂÎÈÒ ,ÔÂÎÈÒ ˙Â‚‰˙‰ ÈÒÂÙ„Â ,˙È˙¯·ÁÂ ˙È˘Ù
 ,˙ÈÓÂ‡ÏÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Â 1994-2006 ÌÈ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÓ‚Óבר איל .2010 ,

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

ביולי  2005פרס משרד החינו דוח 13שהדגיש את חשיבות של גורמי בקהילה ,כמו מדריכי
נוער ,מתנדבי שירות לאומי ותנועות נוער ,כאמצעי למאבק באלימות בקרב בני נוער .באותו חודש
המליצה המועצה הלאומית לשלו הילד על צעדי להתמודדות ע האלימות בחברה
הישראלית ,14ובה "הגברת מעורבות הקהילה ומת פתרונות ג מחו( לשעות הלימודי:
תעסוקה לתלמידי בימי שישי ובחופשות והקמת מסגרות פנאי לשעות הערב".
בשני האחרונות הונחו על שולח הכנסת מספר הצעות חוק פרטיות 15שמטרת היתה להסדיר את
תחו החב"פ .בדברי ההסבר להצעות החוק הוצע לעג בחוק את חובת הרשות המקומית לדאוג
לקיומ של מסגרות חב"פ לילדי ולבני נוער.
בד בבד גיבש משרד החינו את הצעת "חוק החינו הבלתיפורמלי ,התשס"ח ,"2008ולפיה "כל
רשות מקומית תפעל ,לקידו החינו הבלתי פורמלי בתחומה ,על ידי קידו פעילות מסגרות
חינוכיות ותרבותיות" ו"המדינה תשתת בתקציבי הרשויות המקומיות ,לצור ביצועו של חוק זה,
באופ דיפרנציאלי ,על פי מצבה הסוציואקונומי של כל רשות" .הצעת החוק נגנזה על ידי משרד
החינו  ,עוד לפני שהופצה כתזכיר בי משרדי הממשלה ,בשל התנגדות משרד האוצר להקצאת
המשאבי הנדרשי.

פעולות הביקורת
בחודשי ינוארדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,מספר היבטי במעורבות של
רשויות מקומיות בנושא הקניית חינו לערכי לבני נוער ואת יחסי הגומלי בינ לבי משרד
החינו בתחו זה .הבדיקה נעשתה ב 21עיריות ,16ב 11מועצות מקומיות 17ובשתי מועצות
אזוריות .18בדיקות השלמה נעשו במטה משרד החינו ובלשכות המחוזיות של המשרד ,בחברה
למתנ"סי ובמרכז השלטו המקומי.

__________________
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צוות העבודה הבי משרדי המשות ,˙ÂÓÈÏ‡· ˜·‡ÓÏ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ,הוגש לוועדת השרי
לקידו פרויקטי למאבק באלימות.6.7.05 ,
המועצה הלאומית לשלו הילד˙ÂˆÏÓ‰) ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ˙ÂÓÈÏ‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ :‰„ÓÚ ¯ÈÈ ,
 ,(‰ÏÂÚÙÏ ˙ÂÚˆ‰Âיולי .2005
שלוש הצעות חוק פרטיות זהות שכותרת "חוק החינו %הבלתי פורמלי לילדי ונוער ,התשס"ז"2007
הונחו על שולח הכנסת השבע עשרה ,עברו קריאה טרומית ולא השיגו את הרוב הנדרש בקריאה
ראשונה .שתי הצעות חוק פרטיות זהות לה  ,שהונחו על שולח הכנסת השמונה עשרה טר הועלו
לקריאה טרומית במליאת הכנסת.
אופקי ,אריאל ,אשקלו  ,בת י ,הרצלייה ,חיפה ,יבנה ,ירושלי ,לוד ,מודיעי עילית ,מעלה
אדומי ,נס ציונה ,נצרת עילית ,סכני  ,קריית גת ,קריית מלאכי ,ראשו לציו  ,רחובות ,רעננה ,שפרע
ותל אביביפו.
באר יעקב ,בית זרזיר ,חצור הגלילית ,ירכא ,כאבול ,כוכב יאיר ,כפר יונה ,פורדיס ,קצרי  ,קדימה
צור ורמת ישי.
הגלבוע ומטה בנימי .

195

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

תפקידו ופעולותיו של משרד החינו בתחו הקניית חינו לערכי לבני נוער
על פי חוק חינו ממלכתי ,התשי"ג ,1953משרד החינו הוא הגו הממונה על קיומו וקידומו של
החינו במדינת ישראל ,החל בחינו הקדיסודי וכלה בחינו העליסודי ,על תכניו ועל רמותיו.
מינהל חברה ונוער )להל  המינהל(  יחידת מטה מקצועית המתמקדת בתפקידי ייעו( ,הכוונה,
הכשרת כוח אד ופרסומי חינוכיי  אחראי מטע משרד החינו להקניית חינו לערכי
במסגרת הביתספרית.
המינהל פועל לקידו החינו לערכי ג במסגרות הפנאי המוניציפליות .הוא מגבש מגוו תכניות
חינוכיותחברתיות ומציע אות לרשויות מקומיות כדי שיפעילו אות בתחומ .התכניות מאפשרות
לבני הנוער לדו ,תו כדי פעילות חברתית ,בכל מיני סוגיות העולות לסדר היו הציבורי
ועוסקות ,בי היתר ,בתחומי כמו "אזרח פעיל ומעורב" )תכניות העוסקות בנכונות ובמוכנות
לשירות בצה"ל ,תכנית גרעיני שנת שירות ,19שירות לאומי 20ותכנית פרס הנוער הישראלי,(21
"טיפוח מנהיגות נוער" )לקראת מנהיגות צעירה ,מדריכי צעירי ומדריכי של"ח 22צעירי( ו"ע
הפני לקהילה" )מחויבות אישית ,שירות לזולת ,פעיל בכל גיל(.
 : ‰ „ Â · Ú ˙ È  Î ˙ .1בנובמבר  2008הגדיר המינהל חמישה יעדי עבודה לשנות הלימודי
התשס"טהתש"ע ) ,23(2010  2008שארבעה מה נוגעי לנושא הקניית חינו לערכי :מנהיגות
צעירה ומעורבות חברתית ,הטמעת תכניות הליבה החברתיותערכיות במוסדות החינו וברשויות
המקומיות ,עידוד המוכנות והנכונות לשירות משמעותי בצה"ל ,בשירות לאומי ובשירות אזרחי
וטיפוח מרכיבי הזהות בחברה הישראלית.
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא גיבש המינהל תכנית עבודה
מפורטת ,הכוללת מטרות מוגדרות ,דרכי פעולה ובקרה על הישגי ,לצור יישו יעדי אלו
במסגרות הפנאי המוניציפליות.
˙ÈÈ˜‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ˘·‚È Ï‰ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÚÙ È„Ó ÂÓˆÚÏ Ú·Â˜ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰Ó ¯Ê‚È˙˘ ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ È‡Ù ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ
·ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ,˙ÂË¯ÂÙÓ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ,˙Â¯„‚ÂÓ ˙Â¯ËÓ ÏÂÏÎÏ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙ ÏÚ .ÌÚÙ
.ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡Â
בתשובתו של מרכז השלטו המקומי למשרד מבקר המדינה מפברואר ) 2010להל  תשובת מרכז
השלטו המקומי( נמסר כי הוא מוכ להיות שות בגיבוש תכנית עבודה מפורטת להקניית חינו
לערכי במסגרות פנאי מוניציפליות.

__________________
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חברי גרעיני שנת שירות ה חברי תנועות נוער שסיימו  12שנות לימוד ודחו בשנה את שירות
הצבאי כדי להתנדב לשירות בקהילה ובתנועות נוער ביישובי שוני.
המינהל מאפשר לבנות מ החינו %הממלכתי דתי ,שאינ מתגייסות לצה"ל ובוחרות בשירות לאומי,
לשרת במרכזי ההדרכה שלו או להעביר את שירות בתחו של"ח וידיעת האר'.
תכנית בי לאומית התורמת ,בי היתר ,לניצול יעיל יותר של שעות הפנאי ומציעה ארבעה תחומי
פעילות :התנדבות בקהילה ,תחביבי ,ספורט וסיירות וידיעת האר'.
שדה ,לאו ,חברה.
שנת הלימודי מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

 : Ì È Î ¯ Ú Ï Í Â  È Á Ï · È ˆ ˜ ˙ .2מנתוני משרד החינו עולה כי בסיס תקציב המינהל
המעודכ לשנת  2009הסתכ בכ 255מיליו ש"ח 24והיווה כ 1%מהתקציב הרגיל של משרד
החינו לשנת  2009שהסתכ בכ 30.3מיליארד ש"ח .נמצא כי מתו התקציב שיועד לפעילויות
להקניית חינו לערכי ,המסתכ בכ 104מיליו ש"ח )כ 41%מתקציב המינהל( ,רק כ 12מיליו
ש"ח )כ (4.7%יועדו לתמיכה בפעילויות אלו במסגרות פנאי מוניציפליות ,והיתרה יועדה
לתמיכה במרכזי תנועות נוער ,במתנדבי שנת שירות ,בחברה להגנת הטבע ובחוגי סיירות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר משרד האוצר כי הוא מכיר בחשיבות
החב"פ ,א ההחלטה על היק תקציב משרד החינו המיועד למטרה זו צריכה להתקבל במסגרת
סדרי העדיפויות של הממשלה בעת אישור תקציב המדינה .משרד האוצר ציי בתשובתו כי
למשרד החינו שמורה הזכות להפנות משאבי לטובת החב"פ במסגרת תקציבו הקיי ועל פי
סדרי העדיפות שלו.
במאי  2010הודיע משרד החינו למשרד מבקר המדינה כי בדיוני על תקציב  ,2011שהוא מקיי
ע משרד האוצר ,כלולי מספר נושאי הנוגעי לחב"פ ברשויות מקומיות ,ולאחר שיסתיימו
הדיוני יוחלט אילו מהנושאי יתוקצבו בבסיס תקציב .2011
 : " Ì È  È È  Ú ‰ Ê Î ¯ Ó · ¯ Ú Â  ‰ " .3משנת הלימודי התשס"ז ) (2007  2006הפעיל
המינהל תכנית מערכתיתרשותית בש "הנוער במרכז הענייני" )להל  התכנית( .התכנית
אפשרה לכל רשות "לתפור את חליפתה" ולהגדיר את הכלי לטיפול בבני הנוער בתחומה על פי
מאפייניה הייחודיי תו כדי איגו משאבי כוח אד ,ידע ותקציב .בשלב הראשו התמקדה
התכנית בפיתוח תשתיות ארגוניות ,בהכשרת בעלי תפקידי ,באיתור צרכי ובפיתוח תכניות אב.
יישומה של התכנית נעשה באמצעות מפגשי ודיוני ביארגוניי ובימגזריי בי הרשות
המקומית ,המינהל ,תנועות הנוער ,המגזר העסקי והמגזר השלישי 25ובי בני הנוער.
במהל שנות הלימודי התשס"זהתשס"ט הופעלה התכנית ב 115רשויות מקומיות ,ובכל אחת
משני אלו הקצה המינהל להפעלתה כ 8.5מיליו ש"ח .סכו זה חולק בי הרשויות המקומיות
שהשתתפו בתכנית על פי מפתח הקצאה כדלהל:
מספר הילדי ובני הנוער
ברשות המקומית

סכו ההקצאה
)בש"ח(

עד 3,000

50,000

מ 3,001עד 7,000
מ7,001

75,000
100,000

)א( הבדיקה העלתה כי מפתח ההקצאה שקבע משרד החינו התבסס רק על המספר הכולל של
הילדי ובני הנוער בכל יישוב ונקבעו בו באופ שרירותי מדרגות שאינ משקפות את הפערי
הקיימי במספר הילדי ובני נוער ביישובי השוני .למשל ,עיריית ירושלי ,שבתחומה
כ 200,000ילדי ובני נוער ,ועיריית מעלה אדומי ,שבתחומה כ 7,500ילדי ובני נוער ,קיבלו
את אותה הקצאה שנתית בס  100,000ש"ח.
__________________

24
25

כולל תקציב מיוחד לתכנית "הנוער במרכז הענייני" בס 8.5 %מיליו ש"ח.
גורמי שאינ ממשלתיי כמו קרנות ועמותות.
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בתשובתה של עיריית ירושלי למשרד מבקר המדינה ממרס ) 2010להל  תשובת עיריית
ירושלי( צוי כי הסיוע השנתי בס  100,000ש"ח ,שהיא קיבלה ממשרד החינו לצור הקניית
חינו לערכי לבני נוער" ,זניח ואינו מעיד על חשיבות הנושא בקרב קובעי המדיניות".
עוד העלתה הבדיקה כי מפתח ההקצאה שנקבע אינו תלוי ביכולת של הרשויות המקומיות למצוא
מקורות כספיי עצמיי ולגייס כספי מהמגזר השלישי ,במצב החברתיכלכלי ובמיקומ
הפריפריאלי.
˙˜ÂÏÁÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ‰‡ˆ˜‰‰ Á˙ÙÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
-È˙¯·Á‰ Ô·ˆÓÏ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· Ô˙ÈÈ ·Èˆ˜˙‰
ÏÎ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ È„ÈÏ ‡È·ÈÂ ÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù‰ ÔÓÂ˜ÈÓÏÂ ÈÏÎÏÎ
¯˘.˙Â˘¯Â ˙Â
במרס  2010הודיע משרד החינו למשרד מבקר המדינה כי הוא אימ( את דעתו של מבקר המדינה
לעדכ את מפתח ההקצאה ולקבוע מדד נוס הנוגע למצבה החברתיכלכלי של הרשות המקומית
ולמיקומה הפריפריאלי.
)ב( ע הפעלת התכנית קבע המינהל מספר תנאי להשתתפות רשויות מקומיות בתכנית ובה,
בי היתר ,מינוי מנהל יחידת נוער רשותי 26בעל היתר הדרכה )ראו להל( וכ נכונותה של הרשות
המקומית לממ מחצית מעלות הפעלת התכנית בתחומה.
הבדיקה העלתה כי המינהל הפסיק את הליווי והתמיכה הכספית בהפעלת התכנית במספר רשויות
מקומיות בשל איעמידת בתנאי .לדוגמה ,עיריית קריית גת פסקה מלקבל את הליווי והתמיכה
הכספית משו שמנהל יחידת הנוער הרשותי לא עמד בדרישות לקבלת היתר הדרכה ,ועיריית
קריית מלאכי משו שלא העבירה את חלקה במימו הפעלת התכנית ובשל היעדר שיתו פעולה
מצדה.
Â„ÓÚ ‡Ï Ô‰˘ ÍÎ ÏÚ ÈÎ‡ÏÓ ˙ÈÈ¯˜Â ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙‡Í¯ÂˆÏ ÂÏ·È˜˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÎÈÓ˙‰Â ÈÂÂÈÏ‰ ˙˜ÒÙ‰ È„ÈÏ Â‡È·‰Â Ï‰ÈÓ‰ Ú·˜˘ ÌÈ
.Ô‰È·˘Â˙ ˙ÁÂÂ¯· ÂÚ‚Ù ÍÎ·Â ,ÔÓÂÁ˙· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰
בתשובתה מפברואר  2010מסרה עיריית קריית גת למשרד מבקר המדינה כי מנהלת יחידת הנוער
הרשותית שלה עברה באוקטובר  2009את המיוני של משרד החינו  ,והיא נמצאת בעיצומו של
תהלי ההכשרה שבסיומו תקבל היתר הדרכה .עיריית קריית מלאכי מסרה בתשובתה מפברואר
 2010כי בקשתה להמשי ולהפעיל את התכנית בשנה השנייה נדחתה על ידי משרד החינו ללא
כל הסבר לדחייה.
באפריל  2010מסר משרד החינו כי הליווי והתמיכה הכספית בהפעלת התכנית בקריית מלאכי
הופסקו לאחר שהמינהל התריע כמה וכמה פעמי בפני העירייה שעליה לעמוד "בתנאי הס
ובקריטריוני שנצפו ממנה".
__________________
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ש כולל למנהל אג /מחלקה/יחידה/תחו או מדור נוער וקהילה ברשות מקומית.
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)ג( עוד העלתה הבדיקה כי בכמה רשויות מקומיות שעמדו בתנאי שקבע המינהל ,כמו
עיריית מודיעי עילית והמועצות המקומיות כפר יונה וקדימהצור ,הפעלת התכנית לא
התאפשרה בשל ניצול מל/א התקציב שהמינהל ייעד לתכנית זו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל  2010מסרה המועצה המקומית קדימהצור כי בשל
מצבה הכספי הקשה היא רואה חשיבות רבה בתקצוב התכנית על ידי משרד החינו  ,ומ הראוי
היה שיקצה לה תקציב להפעלת התכנית ,כפי שעשה ביישובי אחרי.
ÏÎ· ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈÎ¯„ ‡ˆÓÈ Ï‰ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˘˜·ÓÂ Ú·˜˘ ÌÈ‡˙· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
)ד( במהל ינוארפברואר  2008ער המינהל סקר בכ 90רשויות מקומיות שהופעלה בה
התכנית "הנוער במרכז הענייני" כדי להערי את היזמה החינוכית ולהפיק לקחי להמש
הפעלתה .מהסקר עלה כי הפעלת התכנית ברשויות המקומיות הביאה ,בי היתר ,לידי הרחבת
הפעילות הקיימת ברשויות המקומיות ,בניית תכניות חדשות ,גידול במספר בני הנוער המשתתפי
בפעילויות השונות ובתהלי קבלת ההחלטות בתחומי הנוגעי לה ואיגו משאבי והקצאת
תקציבי חדשי לתכניות נוער.
˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˜Ò‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÁÎÂÏ
˙ÈÈ·· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ „„ÂÚÏÂ Ì„˜Ï È„Î Ë˜Â ‡Â‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
.Ô‰· ÍÂÓ˙ÏÂ ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ È‡Ù ˙Â¯‚ÒÓ
משרד החינו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר ) 2010להל  תשובת משרד
החינו ( כי הוא יפעל להרחבת הפעילות להקניית החינו לערכי ,ברמה הארצית והמחוזית,
ויעודד את הרשויות המקומיות להשתת בפעילות זו .עוד מסר המשרד בתשובתו כי שר החינו
החליט להפעיל שלב נוס של התכנית "הנוער במרכז הענייני" .שלב זה יעסוק בפיתוח תכניות
מערכתיותרשותיות הנגזרות מיעדי משרד החינו  ,כמו עידוד הגיוס לצה"ל ולשירות משמעותי,
עידוד פעילות ההתנדבות ועידוד מעורבות ומנהיגות חברתית.

✯
,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÓ¯Â˙ ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰ ÌÂÁ˙· Ï‰ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÂ ÂÈ˙ÂÓÊÈ
˙Â‚‰˙‰ ÈÒÂÙ„ ·ÂˆÈÚÏ ,‡˘ÂÏ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙ÂËÏÁ‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ Ì˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ÏÚ‰Ï
.‰È„ÓÏÂ ‰¯·ÁÏ ,‰ÏÈ‰˜Ï Ì˙˜ÈÊ ˜ÂÊÈÁÏÂ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÈ·ÂÈÁ
˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ¯˙ÂÈ ˙·ÈÈÁÓ ‰˘È‚ ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„Î ÍÂ˙ ,˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰ ÌÂÁ˙· Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙Â·¯ÂÚÓ
ÈÏ‰˜Ï ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ Í¯ÚÓ ,‰ÒÂÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ - Ï‰ÈÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂ¯˙È ÏÂˆÈ
.ÔÓÂ˘ÈÈ·Â Ô˙ÚÓË‰· ÔÂÈÒÈÂ ÌÈÂ˘ „ÚÈ
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תפקידיה ופעולותיה של הרשויות המקומיות בתחו הקניית חינו לערכי
לבני נוער
כפי שצוי לעיל ,בידה של הרשות המקומית האחריות להפעלת כל מערכות החינו בתחומה
והסמכות ליזו ולתכנ פעילויות נוספות בתחו החינו  .לפיכ  ,לדעת משרד מבקר המדינה ,על
הרשות המקומית להפעיל במסגרת האחריות והסמכות שבידה ג את מערכת החב"פ בתחומה,
לרבות פעילות להקניית חינו לערכי.
בתשובת מרכז השלטו המקומי נמסר כי הוא מקבל את הקביעה שלפיה תפקידה של הרשות
המקומית להפעיל את מערכת החב"פ כחלק ממער החינו הרשותי ,א לש כ נדרשי "חקיקה
ותקצוב תוא".
 : Ù " · Á ˙ Â Ï È Ú Ù .1מהביקורת ברשויות המקומיות ומנתוני שהתקבלו מהחברה
למתנ"סי עולה כי בשנת  2008שיעור השתתפות של בני נוער מקרב האוכלוסייה היהודית
בפעילות חב"פ כלשהי ,לרבות חינו לערכי ,פעילויות פנאי ופעילות ספורטיבית ,היה כ30%
בממוצע ,ובמגזרי מיעוטי כ 5%בממוצע.
מנתוני מחקר שפרסמה "צפונה" 27באוגוסט  2008עלה כי ביישובי ערביי רבי בצפו האר( אי
מתקיימת כלל פעילות חב"פ ,לרבות חינו לערכי ,וביישובי שהיא כבר מתקיימת ,מגוו
התכניות בפעילות זו מצומצ מאוד .לדוגמה ,בירכא עומד שיעור ההשתתפות על כ ,6%בסכני
כ ,5%בכאבול כ 2%ובבית זרזיר לא נרשמה כל פעילות כזו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה המועצה המקומית כאבול כי למרות
הקשיי הכספיי הכבדי שהיא ניצבת מול ,היא עושה כל שביכולתה כדי לספק מענה לצורכי
בני הנוער בתחומה .בנובמבר  2009הקימה המועצה ,בשיתו המינהל ,ועדת היגוי יישובית וסוכ
בה כי בשנת הלימודי התש"ע ) (2010  2009יקודמו שלושה נושאי הנוגעי לבני נוער :נוער
מוביל בחברה ,סיורי וטיולי ומאבק באלימות ,סמי ואלכוהול.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר ראש עיריית סכני כי הוא יפעל לפיתוח תכנית
ייחודית שתית מענה לבני הנוער בעיר במישור החברתי והערכי ובמסגרות הפנאי המוניציפליות.

✯
˙·Á¯‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÏÂÎ‰ .ÔÓÂÁ˙· ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰
.„È˙Ú‰ ¯Â„Î Ì˙Â‡ ÁÙËÏÂ ¯ÚÂ‰ È·· ÔÂÓË‰
 : Ì È Î ¯ Ú Ï Í Â  È Á ˙ È È  ˜ ‰ Ï ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ˙ Â Ó Ê È .2קיימות רשויות מקומיות
שפיתחו יזמות מקומיות ,לעתי בשיתו המינהל ,שמטרת לתת מענה לצורכי בני הנוער בתחומ.
יזמות אלו מכוונות להעצמת הנוער ולהעשרתו באמצעות חינו לאחריות ולמעורבות ,להכרת
__________________
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חברה פרטית לתועלת הציבור שהוקמה על ידי יזמי ופילנתרופי ישראלי ויהודי בשיתו ע
הסוכנות היהודית כדי להוביל תהליכי תכנו לאומיאסטרטגי באזור הגליל.
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האר( ואהבתה ,להעצמת תחושת השייכות ליישוב ולקהילה ,לפיתוח כישורי מנהיגות ,לעידוד
פעילות התנדבותית ולצמצו האלימות והתנהגויות סיכו .להל דוגמאות:
)א( "מנהיגות חברתית" )עיריית מעלה אדומי( :מטרת התכנית למשו בני נוער שאינ
פעילי בתנועות נוער או במסגרות נוער אחרות לתפקידי מנהיגות ולפעילות בקהילה.
)ב( "שליחי" )המועצה האזורית מטה בנימי( :הכשרת מדריכי מקצועיי בתנועות הנוער
ועידוד בני נוער לעשייה משמעותית בקהילת ובקהילות אחרות .התכנית מכוונת לחינו בני נוער
לאחריות ולמעורבות ,להעצמת תחושת השייכות לקהילה ולחברה בקרב בני נוער והרצו לנתינה,
לעידוד בני נוער לגלות מנהיגות חינוכית וליזו פרויקטי חינוכייהתנדבותיי בקהילה.
)ג( "יש מ.צ.ב  ".בית ספר למנהיגות נוער יישובית )עיריות אריאל ,יבנה ורחובות והמועצה
המקומית כוכב יאיר( :התכנית מיועדת לבני נוער המבקשי להשתלב בתפקידי מנהיגות
ומעורבות בקהילה .התכנית מכוונת ,בי היתר ,להרחבת השתתפות של בני נוער במער
המנהיגות וההתנדבות בקהילה ,לחיזוק תחושת השייכות ולהגברת המעורבות והאחריות
החברתית בקרב בני נוער.
)ד( "אופק ) "2011עיריית בת י( :התכנית מיועדת לבני נוער יוצאי אתיופיה והיא פועלת
למת מענה ערכי ,חינוכי ולימודי ולצמצו פערי בלימודי בקרב בני הנוער האלה.
˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂË˜Â˘ ˙ÂÓÊÈ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÓÂÁ˙· ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰
 : È ˘ È Ï ˘ ‰ ¯ Ê ‚ Ó ‰ ˙ Â · ¯ Â Ú Ó .3בשני האחרונות מערכת החינו בישראל מאפשרת
יָזמ0ת חברתית 28בשורותיה באמצעות מעורבות של גורמי מהמגזר השלישי .תחומי הפעילות
של גורמי אלה כוללי ,בי היתר ,ייזו תכניות חינוכיות 29והפעלת בבתי הספר ,תגבור
לתלמידי ותמיכה במורי ,השתתפות במימו הפעילות השוטפת של בתי הספר ,תרומת ציוד
ואספקת כוח אד לצרכי שוני.
ב"סקר מעורבות עמותות ,קרנות ופילנתרופיה עסקית במערכת החינו " 30פורטה פעילות של
גורמי שאינ ממשלתיי במערכת החינו הפורמלית .מנתוני הסקר עלה כי יותר מ60%
מהפניות של גורמי מהמגזר השלישי להתקשרות ע בתי הספר נעשות באמצעות מנהלי מחלקות
החינו ברשויות המקומיות .עוד נמצא בסקר כי כ 17%מהתכניות המופעלות על ידי אות
גורמי בבתי הספר עוסקות בחינו לערכי.
ÌÈ·‡˘Ó ÒÂÈ‚· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÙ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂÏÂ ¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂÏ
¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ È‡Ù‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Â
ÌÈÓ¯Â‚˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÍÂÈÁ‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰
Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì‰È·‡˘Ó ˙‡ Â·˙È ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÙ È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ÓÂ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó
.˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ È‡Ù‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÏÈÚÙ ÁÂ˙ÈÙÏ
__________________

28
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30

פעילות חברתית הכוללת אספקת שירותי ציבוריי ,לרבות חינו ,שבאופ מסורתי ה מדינתיי או
מדינתיי למחצה.
ראו מבקר המדינה,(2003) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,
בפרק "ייזו ,ניהול וקידו תכניות לימודיותחינוכיות באמצעות רשויות מקומיות" ,עמ' .181
„ ,Á"Ò˘˙ ÌÈ‡ˆÓÓ ÁÂהמכו ליזמות בחינו ,המכללה האקדמית בית ברל ).(2009
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בתשובת מרכז השלטו המקומי נמסר כי ועדת החינו של המרכז תנחה את מנהלי המחלקות
לחינו ברשויות המקומיות לנתב משאבי מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי כמוצע .ע זאת
מרכז השלטו המקומי סבור כי יש לפעול לחיזוק התמיכה הממשלתית ולא להסתמ רק על כספי
המגזר השלישי והמגזר העסקי.
קשיי בהפעלת מסגרות פנאי מוניציפליות
רשויות מקומיות רבות בישראל נתונות זה שני במשבר כספי חמור עקב צבירת גירעונות כספיי.
המשבר פוגע בתפקוד ,מערער את יציבות החברתית והכלכלית ומאיי על רווחת תושביה.
נמצא כי מצב הכלכלי הקשה של רשויות מקומיות רבות 31והקיצו( הנמש במענקי האיזו של
משרד הפני ,32מגביל את יכולת לתמו ביצירת מסגרות פנאי מוניציפליות להקניית חינו
לערכי לבני נוער בתחומ ובהפעלת .להל שתי דוגמאות:
 : „ Â Ï ˙ È È ¯ È Ú .1מפאת הפסקת פעילותה של החברה למתנ"סי בעיר ובשל מחסור
במסגרות פנאי מוניציפליות ובמעני תרבותיי הקימו תושבי ועובדי בעיר ,בשנת  ,2004את
עמותת "אזרחי בוני קהילה" )להל  העמותה( .העמותה שמה לה למטרה "לקד שינוי
משמעותי בקהילת לוד תו התמקדות בקהילת הנוער והצעירי כמפתח להעצמת הקהילה בהווה
ובעתיד" .העמותה הפעילה חמישה מרכזי נוער המשלימי את החינו הפורמלי בעיר .בפעילויות
במרכזי הנוער השתתפו מאות בני נוער  יהודי וערבי ,ותיקי ועולי חדשי ,דתי וחילוני.
הפעילות כללה ,בי היתר ,קשת רחבה של חוגי העשרה וספורט ,עזרה בלימודי ,סדנאות
ופעילות התנדבותית בקהילה וכ חינו לדוקיו וסובלנות באמצעות פעילויות ליהודי וערבי.
בתקופה שבי ספטמבר  2007לאוגוסט  2009התבססה פעילות העמותה על סיוע ותמיכת ,בי
34
היתר ,של קר רש"י 33והקר לפיתוח שירותי לילדי ובני נוער בסיכו של הביטוח הלאומי
)להל  הגורמי התומכי( .בהסכ שנחת בי העמותה לגורמי התומכי נקבע ,בי היתר ,כי
התמיכה הכספית תהיה לתקופה של שלוש שני ואת יישו ההסכ תלווה "ועדת היגוי מקומית"
)להל  ועדת ההיגוי למרכזי הנוער( שבראשה יעמוד נציג העמותה ,וחבריה יהיו נציגי הגורמי
התומכי ונציג עיריית לוד.
ÌÈÂ· ÌÈÁ¯Ê‡" ˙˙ÂÓÚ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÂ ‰˙ÓÊÈ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â„ÚÂÈÓ‰ „ÂÏ ¯ÈÚ· ¯ÚÂ È·Ï ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ È‡Ù ˙Â¯‚ÒÓ ˙¯ÈˆÈÏ "‰ÏÈ‰
ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰Â È"˘¯ Ô¯˜ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï
¯ÚÂ‰ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰˙ÂÓÚÏ ‰¯˘Ù‡˘ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â
·˙˜.‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2009) 2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק "תכניות הבראה
ברשויות המקומיות  תכנו ויישו" ,עמ' .3
ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הקצאת מענקי איזו לרשויות המקומיות" ,עמ'
.985
קר פרטית שהוקמה ב 1984ומפנה את משאביה לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות בישראל מתו
התמקדות בדור הצעיר ובאוכלוסיות בעלות צרכי מיוחדי.
הקר מממנת פעילויות המיועדות לפיתוח שירותי לטובת ילדי ובני נוער עד גיל  ,18הנמצאי
בסיכו או במצוקה מיוחדת על רקע הזנחה ,מצוקה כלכלית ,היעדר טיפול או התעללות )פיזית ,מינית
או נפשית(.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

הבדיקה העלתה כי באמצע שנת  ,2009לקראת תו התקופה שהתחייבו לה הגורמי התומכי,
נקלעה העמותה לקשיי כספיי וביקשה את תמיכת העירייה להמש הפעלת מרכזי הנוער.
העירייה בתגובה התחייבה להעביר לעמותה סיוע בס של כ 500אל ש"ח ,מחצית מכספי
הטיפול הנקודתי 35ומחצית מכספי "עיר ללא אלימות".36
נמצא כי בישיבתה של ועדת ההיגוי למרכזי הנוער מיולי  2009מסרה העמותה כי בשל מצבה
הכלכלי הקשה היא לא תפתח את שנת הפעילות ללא "מימו מלא של הפרויקטי ...א העירייה
לא תתקצב את פעילות המרכזי לפחות בשליש העלות שלה )כ 500,000ש"ח( לא נראה שנוכל
להמשי את פעילות המרכזי" .באותה ישיבה ציינו נציגי הגורמי התומכי כי "העירייה לא
לוקחת מספיק אחריות על תחו הנוער ...לא סביר שהקרנות והעמותה ישאו באחריות של עבודת
הנוער בעיר" ,וה מצפי "שהעיר תשי בסדר העדיפות שלה ג את הטיפול בבני נוער ושהדבר
יתבטא ג ברמה התקציבית".
עוד נמצא כי באוגוסט  2009נאלצה העמותה להפסיק את הפעילות בחמשת מרכזי הנוער ,משו
שלטענתה היא הבינה כי "העירייה אינה מתכוונת לעמוד בהתחייבויות עבר או לממש הבטחות
מחודשות להעברת כספי למימו פעילות המרכזי".
בתשובתה של העמותה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010נמסר כי מרכזי הנוער עדיי אינ
פעילי .ע זאת החלה עיריית לוד במהל שיאפשר שימוש בכספי שהובטחו )כ 500אל ש"ח(
להפעלת שלושה מרכזי מתו החמישה לתקופה של מספר חודשי עד סו שנת הפעילות
הנוכחית ,אוגוסט .2010
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה מחלקת החינו של עיריית לוד כי התקציב
הדרוש להפעלת מרכזי הנוער בשנת הלימודי התש"ע ,בס של כ 500,000ש"ח ,כבר אושר
במהל אוגוסטספטמבר  ,2009ו"למרות האמור ,העירייה עדיי לא מצאה את השיטה להעברת
הכס ולהפעלת מועדוני הנוער".
ÍÂÓ˙Ï ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ˘ÓÓÏ „ÂÏ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÔÈ‡· .Ì˙ÏÚÙ‰Â ¯ÚÂ‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ Ì˙ÁÈ˙Ù Ì˘Ï ˙‡ÊÂ ,‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
˙ÂÈÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯ÈÚ· ¯ÚÂ‰ È·Ó ˙ÚÓ ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ È‡Ù ˙Â¯‚ÒÓ
.ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰˙‰Ï ÌÈÙÂ˘Á ÌÈ¯˙Â Ì‰Â ,ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï
 : ˙ È Ï È Ï ‚ ‰ ¯ Â ˆ Á ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ .2הפעלת הנוער במסגרות פנאי
מוניציפליות בתחו המועצה נמצאת באחריות המתנ"ס המקומי .רכז הנוער הרשותי המועסק על
ידי המתנ"ס מרכז את פעילות תנועות הנוער ,את "מרכז הנוער" ואת מער החוגי .בפעילויות
אלו משתתפי כ 1,200בני נוער וכ 700ילדי ,ובמסגרת מופעלות תכניות העשרה וחינו ערכי
הכוללות ,בי היתר ,פעולות התנדבות ,קורסי מדריכי צעירי ,קורסי הכנה לצה"ל ומועצת נוער

__________________

35
36

על פי החלטת הממשלה מספר  2264מיולי  2002והחלטה מספר  2116מיולי  2007מועברי לעיריית
לוד תקציבי מיוחדי לטיפול במערכת החינו בתחומה.
תכנית להורדת ר האלימות ברשות המקומית הממומנת על ידי המשרד לביטחו פני ) ,(47%הקר
לידידות ) (38%והרשות המקומית ).(15%
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רשותית .הפעלת הנוער נעשית על ידי מדריכי נוער ,מדריכי שנת שירות וגרעי נח"ל בפרק
משימה.37
הבדיקה העלתה כי ביוני  2009הפסיקה המועצה את תמיכתה בפעילות המתנ"ס המקומי עקב
קיצו( במענק האיזו ,כ לטענתה .בעקבות הקיצו( עמד המתנ"ס בפני סגירה ,בי היתר ,בשל אי
עמידתו בתשלו משכורת של המדריכי והעובדי ואייכולתו לממ את הפעלת החוגי
והפעילויות להקניית חינו לערכי.
נמצא כי המש הפעלת המתנ"ס עד סו שנת  ,2009לרבות פעילויות להקניית חינו לערכי,
התאפשרה הודות לסיוע חירו בס  900,000ש"ח שהועבר מקר רש"י ומהחברה הארצית
למתנ"סי.
ÌÈÒ"˙ÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰¯·Á‰Â È"˘¯ Ô¯˜ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÏÏÂÎ‰ ,Â˙ÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÓÂ˜Ó‰ Ò"˙ÓÏ ‰¯˘Ù
.¯ÚÂ È·Ï
במרס  2010השיבה המועצה המקומית חצור הגלילית למשרד מבקר המדינה כי בשל מצבה
הכלכלי הקשה ,תקצוב מסגרות פנאי מוניציפליות אינו נכלל בסדר העדיפויות שנקבע על ידי
החשב המלווה שלה .עוד השיבה המועצה כי פרויקטי חינוכיי מופעלי בתחומה במימו
המגזר השלישי ,וכבר הגיעה העת שהחב"פ יזכה לתקציב המיועד רק לצרכיו ,ללא צור בפנייה
לגופי שאינ ממשלתיי.
˙ÈÈ˜‰ ˙Â·¯Ï ,Ò"˙Ó· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎÎ ,¯ÂÓ˘˙ ˙ÈÏÈÏ‚‰ ¯ÂˆÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ
˘.ÔÓÊ Í¯Â‡ÏÂ Ò"˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÙÈˆ¯ ÏÚ ,Ô˙È

העסקת מנהלי יחידות נוער ומדריכי נוער ברשויות המקומיות
מנהלי יחידות נוער ומדריכי נוער ה אלה המובילי את תחו החינו לערכי ברשויות
המקומיות ,וה מפעילי במסגרת שורה ארוכה של פעילויות חברתיות ,מקדמי ומטפחי
אוכלוסיות נוער שונות ,כמו נוער עולה ונוער בסיכו ,וממלאי תפקיד חשוב בהתפתחות
האישית ,הערכית והחברתית של בני נוער .בהדרכת נוער משולבי ג בוגרי תנועות נוער במסגרת
שנת שירות ,בנות בשירות לאומי ,מורות ומדריכות חיילות ,חיילי נח"ל קהילתי ומדריכי נוער
)מד"ני( בתקופת שירות הצבאי.
ביוני  1974חתמו ממשלת ישראל ,מרכז השלטו המקומי ושלוש הערי הגדולות  ירושלי ,תל
אביביפו וחיפה  ע הסתדרות הפקידי וארגו מדריכי החינו המשלי על הסכ קיבוצי כללי
ועל תקנו להעסקת מדריכי במסגרות החינו המשלי )חב"פ( )להל  הסכ קיבוצי לעובדי
נוער וקהילה( .ההסכ הקיבוצי והתקנו פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינו באוגוסט .1974
__________________
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פרק זמ של כשנה המשות לכל חברי גרעי נח"ל ובו ה עוסקי במשימות לאומיות הנקבעות על
ידי ראש האג הביטחוניחברתי במשרד הביטחו ,בשיתו התנועה שמשתייכי אליה החיילי,
יחידת הנח"ל ונציגי היישוב שה מגיעי אליו.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

בנובמבר  1996פרסמו משרד החינו והתרבות ומרכז השלטו המקומי ,בשיתו ע הסתדרות
הפקידי ,שלוש הערי הגדולות וארגו עובדי חינו  ,נוער ,חברה וקהילה ,אוגד "הגדרות
תפקידי לעובדי נוער וקהילה ברשויות המקומיות") 38להל  אוגד תפקידי או האוגד( .באוגד
הוגדרו  34תפקידי בתחו נוער וקהילה ונקבעו נורמות אחידות הנוגעות לש התפקיד ולתיאורו
וכ לדרישות התפקיד  השכלה ,הכשרה ,ניסיו ,כישורי אישיי ורישיו נדרש לעסוק בתפקיד.
בינואר  1998קיבל האוגד תוק מחייב בהסכ שנחת בי מרכז השלטו המקומי ובי הסתדרות
הפקידי וארגו עובדי חינו  ,נוער ,חברה וקהילה .ההסכ קבע כי האוגד הוא מסמ רשמי
המחייב את כל הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקבלה ולהעסקה של עובדי חדשי במערכת,
והוא ישמש בסיס לחישוב ולקבלה של גמולי ניהול והדרכה.
הועלה כי ע סיו הכנת האוגד גיבש צוות משות למשרד החינו ולמרכז השלטו המקומי
הנחיות ונהלי ל"תהלי קבלת עובדי לתפקידי נוער וקהילה ברשויות המקומיות" )להל 
הנהלי לקבלת עובדי לתפקידי נוער וקהילה( שמטרת ,בי היתר ,ליצור מערכת מקצועית
לקליטת כוח אד המשלימה את המהל שהחל בהכנת האוגד.
 : ¯ Ú Â  ˙ Â „ È Á È È Ï ‰  Ó .1על פי אוגד התפקידי ,מנהל יחידת נוער רשותי 39הוא
הגור המקצועי ברשות המקומית האחראי לכל הנושאי בתחו הנוער שבטיפולה .הוא מתא
בי גורמי הרשות העוסקי בנוער ומקיי קשר רצי וחשוב ע בני הנוער .תפקידיו ה ,בי היתר,
איתור צורכי הנוער ביישוב ,גיבוש מדיניות פעולה בנושאי נוער וקהילה ,בניית תכניות להפעלת
בני הנוער ביישוב ,גיוס ושיבו( עובדי בתיאו ע גורמי כוח האד ברשות וע המינהל וכ
הנחיה והדרכה של צוות העובדי ואחריות להשתלמות.
א שמינוי מנהל יחידת נוער רשותי אינו מוסדר במפורש ,משרד החינו קבע כי מינוי של מנהל
יחידת נוער רשותי האחראי על כלל פעילות הנוער ביישוב הוא אחד מתנאי הס לקבלת סיוע
תקציבי להפעלת תכניות חינוכיות ייחודיות ברשויות המקומיות .דרישה זו נובעת מהחשיבות
הרבה שמשרד החינו מייחס לצור בגור מקצועי ברשות המקומית שירכז ויוביל את פעילות
החב"פ ,לרבות הקניית חינו לערכי.
מנתוני משרד החינו עלה כי בכ 60מ 252הרשויות המקומיות בישראל )כ ,(25%כמו עיריות
נצרת עילית ושפרע ,כלל לא מונה מנהל יחידת נוער רשותי.
‰·Á¯‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯‚ÒÓ·Â È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙„ÈÁÈ Ï‰Ó ‡ÏÓÓ˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „È˜Ù˙‰ ÁÎÂÏ
˘‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË·˘ ¯ÚÂ‰ È‡˘Â ÏÎÏ ÂÏ ‰˙È
,È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙„ÈÁÈ Ï‰Ó Ô‰· ‰ÂÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò
˘·‚È˘ È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙„ÈÁÈ Ï‰Ó ÈÂÈÓÏ ÂÏÚÙÈ ,ÌÚ¯Ù˘Â ˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÔÏÏÎ·Â
ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·¯Ï ,‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÎ˙ ÏÈÚÙÈÂ ˙ÂÈÈ„Ó
È·Èˆ˜˙ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ÛÒ‰ È‡˙· „ÂÓÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡È ‰ÊÎ ÈÂÈÓ .ÌÈÎ¯ÚÏ
.ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÓ
בפברואר  2010השיבה עיריית נצרת עילית כי היא עומדת לפרס מכרז למינוי מנהל מחלקת נוער.
עיריית שפרע ציינה בתשובתה מפברואר  2010כי היא תאייש משרת מנהל יחידת נוער רשותי.
__________________
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מהדורה מעודכנת ומורחבת של אוגד התפקידי ,הכוללת  44תפקידי ,פורסמה במרס .2009
ראו הערה .26
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 : ¯ Ú Â  È Î È ¯ „ Ó .2על פי אוגד התפקידי ,מדריכי נוער 40ה עובדי שטח הבאי במגע
יומיומי ע בני הנוער ביישוב ,ותפקיד ,בי היתר ,ליצור קשר ע בני נוער בקהילה; ליזו,
לבנות ולהפעיל ,בשיתו ע קבוצות הנוער השונות ,תכניות המשלבות מטרות חינוכיות,
חברתיות וקהילתיות; ולטפח קשרי אישיי ע בני נוער כדי לשמש "אוז קשבת" ולסייע לה
בהתמודדות ע בעיות ומצוקות.
הבדיקה העלתה כי ישנ רשויות מקומיות המעסיקות מדריכי נוער במספר ובהיקפי משרה שאי
בה די כדי לתת מענה ראוי לצורכי בני הנוער בתחומ .להל שלוש דוגמאות:
 : Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ ˙ È È ¯ È Úהמחלקה לתרבות ונוער )להל  המחלקה( באג לחינו ותרבות של
עיריית אשקלו )להל  העירייה( מפעילה תשעה מרכזי קהילתיי וחמישה מועדוני נוער.
הבדיקה העלתה כי בארבעה מתשעת המרכזי הקהילתיי לא מונה מדרי נוער .לכ ,בינואר
 2009פנה האג לחינו ותרבות לסמנכ"ל העירייה ודרש תוספת כוח אד של ארבעה עובדי
למחלקה ,בהיק העסקה כולל של שני תקני וחצי ,כדי להעסיק מדרי נוער בכל אחד מהמרכזי
הקהילתיי ומועדוני הנוער שבאחריותו.
נמצא כי עד למועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009העירייה לא הוסיפה למחלקה את התקני
שביקש האג לחינו ותרבות .לו היתה עושה זאת ,אפשר היה ליצור קשר ע בני נוער נוספי
ולהציע לה להשתת בפעילות להקניית חינו לערכי.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית אשקלו כי בשל מחסור בתקני
אי היא יכולה למנות מדרי נוער במרכזי קהילתיי אלו ,והוראות משרד הפני מקשות עליה
לקבל תקני חדשי .העירייה הוסיפה וציינה כי מ הראוי ליצור תק ייעודי ומחייב למדריכי נוער.
„¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,ÏÚÙ˙ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÎÂÏ ˙‡ÊÂ ,ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ· ¯ÚÂ ÍÈ¯„Ó ˜ÈÒÚ‰Ï Í¯„ ˙‡ÈˆÓÏ ,ÌÈÙ‰
‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÏÎÂ˙ ÍÎ·Â ,¯ÚÂ ÍÈ¯„Ó ‡ÏÓÓ˘ „È˜Ù˙‰ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á
.ÌÈÙÒÂ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï
 : · ˜ Ú È ¯ ‡ · ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰יחידת הנוער של המועצה פועלת במסגרת המרכז
הקהילתי שלה .הפעילות להקניית חינו לערכי נעשית במסגרת "בית הספר למנהיגות צעירה"
שהיחידה מפעילה .בשני האחרונות הרחיב בית הספר את קשת פעילויותיו ומספר המשתתפי
בפעילויות אלו עלה מכ 60בני נוער בשנת הלימודי התשס"ה ) (2005  2004לכ 190בשנת
הלימודי התשס"ח ).(2008  2007
הבדיקה העלתה כי לקראת סו שנת  ,2008במסגרת תכנית התייעלות שיזמה המועצה ,פוטרו
ששת מדריכי הנוער שהועסקו ביחידה לנוער של המרכז הקהילתי.
בדצמבר  2008הודיע מנהל היחידה לראש המועצה ולגזברה כי כדי לקבל חסות ותקציבי
מהמינהל ,יש לייש תכנית עבודה שנתית המחייבת הפעלת מספר מינימלי של מדריכי ,ויש
למנות שלושה מדריכי נוער כדי להמשי בפעילות ביישוב.
__________________

40

206

ש כולל לרכז נוער רשותי ,רכז מד"צי רשותי ,רכז נוער ,מנחה מועצת נוער רשותי ,רכז תנועות
נוער רשותי ,רכז מחויבות אישית רשותי ומרכז שבט צופי.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

הועלה כי בינואר  2009הודיע המינהל לראש המועצה כי בהיעדר מדריכי נוער ייפגעו "תכניות
והזדמנויות" שהוא פיתח ביישוב והופעלו על ידי יחידת הנוער.
עוד הועלה כי בעקבות ישיבה שנערכה במרס  2009בהשתתפות נציגי המינהל ויחידת הנוער מסר
מנהל יחידת הנוער לגזבר המועצה ,כי המחסור במדריכי נוער גר "לחוסר פעילות היחידה לנוער
בישוב" וכי "עניי זה חו( מפגיעתו בבני הנוער המקומיי יוביל ג לגריעת תקציב משרד החינו
מבאריעקב".
˙ÂÏÈÚÙ· ¯ÚÂ ÈÎÈ¯„Ó ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ·Â˘Á‰ „È˜Ù˙‰ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ÈÒÚ‰ÏÂ ·Â˘Ï ÏÂ˜˘˙ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,·Â˘ÈÈ· ¯ÚÂ È·Ï
ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁÏ ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ È‡Ù‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¯ÚÂ ÈÎÈ¯„Ó
·˙.‰ÓÂÁ
בפברואר  2010השיבה המועצה המקומית באר יעקב למשרד מבקר המדינה כי בשנת הלימודי
התש"ע ) (2010  2009היא הוסיפה למערכת מדרי נוער אחד והיא תמשי ותוסי כוח אד,
וזאת במסגרת המגבלות הקיימות.
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È ˙ È È ¯ È Úבעיריית ירושלי מועסקי מדריכי נוער באמצעות המינהלי
הקהילתיי בתחומה .נמצא כי חלק מהמדריכי מועסקי על בסיס שעות ) 62שעות שבועיות(,
ועקב השכר הנמו תחלופת גבוהה ואי ביכולת להתמיד ולקיי קשר ארו טווח ע בני
הנוער.
בתשובת עיריית ירושלי נמסר כי כל המימו הוא עירוני ,והעירייה מתקשה לתגמל את עובדי
הנוער ללא סיוע ממשלתי.
‰ÚÙ˘‰ ¯ÚÂ ÍÈ¯„Ó Ï˘ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ÏÂ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÏ‰ÈÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„È˜Ù˙· Â˙„Ó˙‰ ÏÚ ‰¯È˘È
˙ÓÏÂ‰ ‰„Â·Ú ˙·È·Ò ˙¯ÈˆÈÏÂ ÌÈ¯È·Ò ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ˙ÚÈ·˜Ï ÏÚÙ˙ ,‰ÓÂÁ˙· ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰
¯ÚÂ‰ È· ÌÚ È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ·ÈˆÈ ¯˘˜ ÌÈÈ˜ÏÂ Ì˙„Â·Ú· „ÈÓ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ¯ÚÂ‰ ÈÎÈ¯„ÓÏ
·.¯ÈÚ
‰ Ï È ‰ ˜ Â ¯ Ú Â  Ì Â Á ˙ · Ì È ˜ Ò Â Ú ‰ Ì È „ · Â Ú Ï ‰ Î ¯ „ ‰ È ¯ ˙ È ‰ .3
· ¯ ˘  : ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰ ˙ Â È Âסעי  2לתקנו להעסקת עובדי נוער וקהילה קובע ,בי היתר ,כי
העסקת תותנה בהיות בעלי היתר הדרכה זמני או קבוע מאג הנוער במשרד החינו )כיו
מינהל חברה ונוער( .היתר הדרכה הוא רישיו לעסוק בתפקיד מסוי ,או בקבוצת תפקידי
מסוימי ,בתחו נוער וקהילה ברשויות המקומיות ,בחברה למתנ"סי ובארגוני נוספי
הנמצאי בפיקוחו של משרד החינו  .היתר ההדרכה מעיד על כ שהאד המחזיק בו עבר תהלי
הערכה מקצועי שבסיומו נקבע כי הוא מוסמ מהבחינה החינוכית לעסוק בתפקיד.
על פי הנהלי לקבלת עובדי לתפקידי נוער וקהילה ,על הרשות המקומית להעביר למשרד
החינו  ,בנוגע לכל עובד נוער שבכוונתה להעסיק בשליש משרה ומעלה" ,הודעה על העסקת
עובד נוער" בצירו "שאלו לעובדי נוער וקהילה" הכולל פרטי בדבר התפקיד שהיא מייעדת לו,
השכלתו של המועמד והניסיו המקצועי שלו.
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מועמד לתפקיד מנהל יחידת נוער רשותי העומד בדרישות המפורטות באוגד התפקידי ,נדרש על
ידי משרד החינו לעבור מבחני מיו במרכז ההערכה הארצי לעובדי נוער שמפעיל המינהל .לאחר
שמרכז ההערכה מאשר את התאמתו של העובד לתפקיד ,המינהל מנפיק לו היתר הדרכה זמני
לתקופה של שנה שבמהלכה הוא נדרש לעבור קורס הכוו ארצי למנהלי יחידות נוער כתנאי
לקבלת היתר הדרכה קבוע.
למועמד לתפקיד מדרי נוער העומד בדרישות המפורטות באוגד התפקידי מנפיק משרד החינו
היתר הדרכה זמני לתקופה של שנה שבמהלכה הוא נדרש לעבור קורס הכוו מחוזי למדריכי נוער
כתנאי לקבלת היתר הדרכה קבוע.
נמצא כי למסמכי שדורש משרד החינו לצור קבלת היתר הדרכה אי צור לצר אישור
ממשטרת ישראל שאי מניעה להעסיק את המועמד לתפקיד עובד נוער על פי החוק למניעת
העסקה של עברייני מי במוסדות מסוימי ,התשס"א.2001
ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ˙‡ÊÂ ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÓ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ
.„ÓÚÂÓ‰ ˙˜ÒÚ‰ Ì¯Ë ¯ÂÓ‡‰ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï
בתשובת משרד החינו נמסר כי הוא יפעל לאלתר להוסי את האישור ממשטרת ישראל לרשימת
המסמכי הנדרשי לש קבלת היתר הדרכה.
הבדיקה העלתה כי רשויות מקומיות רבות אינ מפנות עובדי שבכוונת להעסיק בתחו נוער
וקהילה למשרד החינו לש קבלת היתר הדרכה מתאי ,ובפועל ה מעסיקות עובדי שאי ביד
היתר ,בניגוד להסכ הקיבוצי ולאוגד התפקידי .להל הפרטי:
 : È ˙ Â ˘ ¯ ¯ Ú Â  ˙ Â „ È Á È È Ï ‰  Ó Ï ‰ Î ¯ „ ‰ È ¯ ˙ È ‰מנתוני משרד החינו עלה כי
בכ 60מתו כ 190הרשויות המקומיות שמונה בה מנהל יחידת נוער רשותי )כ ,(32%ובכלל
עיריות רחובות ורעננה והמועצה המקומית פורדיס ,לא היה בידו היתר הדרכה ממשרד החינו
כנדרש.
‰Ú¯Â ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÔÏÏÎ·Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÈÏ‰˙ Â¯·Ú ‡Ï˘ ÌÈÈ˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó ÂÈÓ˘ ÏÚ ,ÒÈ„¯ÂÙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â
ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ Ì„È· ÔÈ‡Â ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰
ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡·Â ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ
˘.˘¯„Î ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ˙Â˜ÈÒÚÓ Ô‰˘ ÌÈÈ˙Â˘¯‰ ¯ÚÂ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרו עיריות רחובות ורעננה כי בעקבות
הביקורת ה פתחו בהליכי להוצאת היתר הדרכה למנהלי יחידות הנוער הרשותיי שלה.
המועצה המקומית פורדיס מסרה בתשובתה מינואר  2010כי בכוונתה למנות לתפקיד מנהל יחידת
נוער רשותי עובד שעבר בהצלחה את מבחני המיו של מרכז ההערכה הארצי לעובדי נוער
שמפעיל המינהל
עוד העלתה הבדיקה כי רק לכמה ממנהלי יחידות הנוער הרשותיי המועסקי על ידי המינהלי
הקהילתיי של עיריית ירושלי יש היתר הדרכה קבוע או זמני.
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ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÏ‰ÈÓ‰Ó ‰ÓÎ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙È„È ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰˙ Â¯·Ú ‡Ï˘ ÌÈÈ˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰ÓÂÁ
‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ Ì„È· ÔÈ‡Â ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
ÌÈÈ˙Â˘¯‰ ¯ÚÂ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡·Â
.˘¯„Î ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÏ‰ÈÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
בתשובת עיריית ירושלי נמסר כי כל מנהלי יחידות הנוער הרשותיי עוברי תהלי מיו שגובש
בשיתו המינהל ,שבסיומו ה יחלו בתהלי מקצועי ,שהמינהל שות ג בפיתוחו ,שיקנה לה
היתרי הדרכה.
 : ¯ Ú Â  È Î È ¯ „ Ó Ï ‰ Î ¯ „ ‰ È ¯ ˙ È ‰הבדיקה העלתה כי ישנ רשויות מקומיות המעסיקות
מדריכי נוער מעל שליש משרה ללא היתר הדרכה .לדוגמה ,רוב מדריכי הנוער בעיריות בת י,
הרצלייה ותל אביביפו הועסקו בלי שהיה ביד היתר הדרכה.
˙Â˜ÈÒÚÓ Ô‰˘ ÍÎ ÏÚ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙Â ‰ÈÈÏˆ¯‰ ,ÌÈ ˙· ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙È‰ Ì„È· ÔÈ‡Â ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰˙ Â¯·Ú ‡Ï˘ ¯ÚÂ ÈÎÈ¯„Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡·Â ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ‰Î¯„‰
‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ˙Â˜ÈÒÚÓ Ô‰˘ ¯ÚÂ‰ ÈÎÈ¯„Ó˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.˘¯„Î
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מפברואר וממרס  2010מסרו עיריות בת י והרצלייה כי ה
פועלות מול משרד החינו להוצאת היתרי הדרכה למדריכי הנוער שה מעסיקות בשליש משרה
ומעלה .עיריית תל אביביפו מסרה בתשובתה ממרס  2010כי כל עובדי הנוער בתחומה העובדי
מעל שליש משרה ישתתפו בקורס שייער בשיתו ע המינהל ,ובסיומו יוצא לה היתר הדרכה.
עוד מסרה עיריית תל אביביפו כי היא פועלת לניסוח נוהל קליטת עובדי נוער ברשות ,בכפו
לדרישות המינהל ובתיאו ִעמו.
עוד העלתה הבדיקה כי כל מדריכי הנוער המועסקי על ידי המינהלי הקהילתיי של עיריית
ירושלי מעל לשליש משרה עובדי ללא היתר הדרכה.
ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÏ‰ÈÓ‰ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙È‰ Ì„È· ÔÈ‡Â ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰˙ Â¯·Ú ‡Ï˘ ¯ÚÂ ÈÎÈ¯„Ó
˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡·Â ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ‰Î¯„‰
ÈÏÚ· ÂÈ‰È ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÏ‰ÈÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÚÂ‰ ÈÎÈ¯„Ó˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÌÈÏ˘Â¯È
.˘¯„Î ‰Î¯„‰ ¯˙È‰
בתשובת עיריית ירושלי נמסר כי העירייה מינתה גור מקצועי במחלקה לנוער האחראי
מהבחינה המקצועית לקליטת עובדי נוער ,להערכת ולהכשרת לתפקידי השוני .עוד מסרה
העירייה כי היא החלה ,בשיתו ע המינהל ,בהלי מקצועי להוצאת היתרי הדרכה למדריכי
הנוער.
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✯
·˘È‡Ù ˙Â¯‚ÒÓ ÌÈÏÈÚÙÓÂ ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ Ï
,˙È˘È‡‰ Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ‰·Â˘Á‰ Ì˙ÓÂ¯˙ ÁÎÂÏÂ ,ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÈÏÙÈˆÈÂÓ
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ÚÂ È· Ï˘ ˙È˙¯·Á‰Â ˙ÈÎ¯Ú‰
˙ÂÓÎ· ¯ÚÂ ÈÎÈ¯„Ó ˜ÈÒÚ‰ÏÂ ÌÈÈ˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó ˙ÂÓÏ ÂÏ˜˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
¯ÚÂ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó ÏÚ .ÔÓÂÁ˙· ¯ÚÂ‰ È· ÈÎ¯ÂˆÏ ÈÂ‡¯ ‰ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰˜ÈÙÒÓ
ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ¯ÚÂ‰ ÈÎÈ¯„Ó ÏÚÂ ÌÈÈ˙Â˘¯‰
.ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡·Â ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜‰
,¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì„‡ ÁÂÎ „„ÂÚ˙˘ ˙¯‚ÒÓ ˙¯ÈˆÈ ÏÂ˜˘È ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÌÚÂ ‰ÁÂÂ¯‰Â ÌÈÙ‰
‡˙Â¯ÈÚˆÂ ÌÈ¯ÈÚˆ Ì˙Â‡ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ,¯ÚÂ ˙Î¯„‰· ˜ÂÒÚÏ ‡·ˆ ‡ˆÂÈ È˙ÂÎÈ
˘.ÂÎÏ‰Ó·Â È‡·ˆ‰ Ì˙Â¯È˘ ÈÙÏ ÍÂÈÁ·Â ¯ÚÂ È· ˙Î¯„‰· Â˜ÒÚ
¯ Ú Â  È „ · Â Ú ˙ ˜ Ò Ú ‰ Ï Ú Í Â  È Á ‰ „ ¯ ˘ Ó Ï ˘ Á Â ˜ È Ù Â ‰ ¯ ˜ · .4
· ¯ ˘  : ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰ ˙ Â È Âההסכ הקיבוצי לעובדי נוער וקהילה ,התקנו המהווה חלק בלתי
נפרד ממנו ואוגד התפקידי מעניקי למשרד החינו תפקיד מרכזי בפיקוח על איכותו והתאמתו
של כוח האד המועסק על ידי הרשויות המקומיות בתחו נוער וקהילה ,וזאת באמצעות מת
היתרי הדרכה.
הבדיקה העלתה כי משרד החינו מקיי פיקוח חלקי בלבד על הרשויות המקומיות בכל הנוגע
לקיו הנהלי לקבלת עובדי ולהעסקת בתפקידי נוער וקהילה .בידי המשרד אי מידע עדכני
על מספר עובדי הנוער המועסקי ברשויות המקומיות ועל קליטת עובדי נוער חדשי או א
עובדי הנוער עומדי בדרישות כפי שנוסחו באוגד התפקידי ,לרבות היות בעלי היתר הדרכה.
בתשובת משרד החינו נמסר כי האחריות ויכולת הבדיקה והאכיפה של המשרד מתבצעות מול
יישובי "שהביעו נכונות לפעול על פי הנחיות המשרד" ,והוא יפעל לשיפור הבקרה והפיקוח על
עובדי נוער המועסקי ביישובי אלו.
˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÛÈ˜ÓÂ È·˜Ú ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‡˘ ¯ÚÂ È„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰ÏÓ Ô‰Ó ÚÂÓÏ È„Î ˙‡ÊÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ¯ÚÂ È„·ÂÚ
.‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰·Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ô„‚Â‡· ÂÚ·˜˘ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ
עוד העלתה הבדיקה כי משרד החינו אינו מרכז מידע ברמה הארצית בדבר עובדי נוער שהוא
הוציא לה היתר הדרכה  מהו סוג ההיתר שנית לה )קבוע או זמני( ,מה התפקידי שה
רשאי לעסוק בה ואילו השתלמויות עברו.
ÊÎÂ¯È Â·˘ Èˆ¯‡ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· ˙Ó˜‰ ÔÂÁ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ˘È ‰ÊÎ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· .‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ¯ÚÂ È„·ÂÚÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ
¯ÚÂ È„·ÂÚ ˙Â˜ÈÒÚÓ Ô‰ ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ
·˙ÈÓÊ‰ ¯˙È‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ¯ÚÂ È„·ÂÚ Â‡ Ì„È·˘ ‰Î¯„‰‰ ¯˙È‰· ÏÂÏÎ ÂÈ‡˘ „È˜Ù
˘˜.ÂÏ·È
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בתשובת משרד החינו נמסר כי המשרד יפעל להקמת מאגר מידע ארצי כמוצע .בתשובת מרכז
השלטו המקומי נמסר כי המרכז תומ בהצעה להקי בסיס נתוני ארצי שירוכז בו כל המידע
בדבר עובדי נוער והוא יהיה מוכ לסייע בנושא.
הועלה כי במאי  2005ביקש משרד החינו ממשרד הפני שהנהלי ל"תהלי קבלת עובדי
לתפקידי נוער וקהילה ברשויות המקומיות" ,שגיבש בשיתו ע מרכז השלטו המקומי" ,יגובו"
על ידו ויפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפני.
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009משרד הפני לא מילא אחר בקשתו זו של משרד
החינו .
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר ) 2010להל  תשובת משרד הפני( כי
את ההנחיות המקצועיות להפעלת עובדי בתחומי נוער מוציא משרד החינו שג אחראי
לביצוע ,ולכ על משרד החינו לפרס אות בחוזר מנכ"ל שלו .א משרד החינו יפנה למשרד
הפני בבקשה לפרס את חוזר מנכ"ל משרד החינו בעניי בחוזר מנכ"ל משרד הפני ,הדבר
ייעשה.
˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÚÂ È„·ÂÚ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ÂÏ˘ Ï"ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ· Ô‚ÚÈ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰ÙÈÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÏÈ‰˜Â ¯ÚÂ È„È˜Ù˙Ï ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜Ï ÌÈÏ‰‰
··˜˘.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ· ÂÓÒ¯ÙÏ ‰

הפעלת מועצת תלמידי ונוער רשותית
אחד האמצעי לטיפוח מנהיגות צעירה ,לעידוד בני נוער למעורבות חברתית ולגיבוש אישיות
להיות אזרחי מעורבי ותורמי הוא מועצת תלמידי ונוער רשותית )להל  מועצת נוער
רשותית( .מועצת הנוער הרשותית היא הגו הייצוגי הנבחר של כל בני הנוער ברשות המקומית,
המורכב מנציגי של מסגרות החינו הפורמלי והחב"פ הנבחרי בבחירות דמוקרטיות תו כדי
שמירה על ייצוג הול ויחסי למספר החברי בכל הגופי המיוצגי בו .מעמדה של מועצת
תלמידי והנוער הרשותית הוסדר ב"תקנו על של מועצות התלמידי והנוער".41
תפקידה של מועצת הנוער הרשותית עוג ב"אמנה לשיתו פעולה בי הרשויות המקומיות  מרכז
השלטו המקומי לבי מועצות התלמידי והנוער בישראל" שנחתמה במאי ) 1999להל 
האמנה( .האמנה קובעת ,בי היתר ,כי מרכז השלטו המקומי יפנה לכל ראש רשות ויבקש ממנו
להכיר במועצת הנוער הפועלת בתחומו כגו הייצוגי הנבחר של בני הנוער ברשות .עוד נקבע
באמנה כי יו"ר מועצת הנוער הרשותית ישתת בישיבות הרשות המקומית בנושאי חינו  ,תרבות
ונוער ויציג בפני הרשות את עמדות הנוער ובקשותיו ,והרשות תעשה כל שביכולתה להיענות
לבקשות אלו.
מנתוני משרד החינו עולה כי ב 143רשויות 42מתו  252הרשויות המקומיות בישראל )כ,(57%
ובה עיריית קריית מלאכי ,המועצה המקומית קצרי והמועצה האזורית הגלבוע ,לא פועלת
__________________

41
42

התקנו פורס בשנת  2008על ידי מועצת התלמידי והנוער הארצית בעידוד משרד החינו
ובהדרכתו.
 16עיריות 82 ,מועצות מקומיות ו 45מועצות אזוריות.
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מועצת נוער רשותית ,ולבני הנוער אי גו נבחר שייצג אות מול הרשות ויהיה שות להחלטותיה
בנושאי נוער.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010ציינה עיריית קריית מלאכי כי בינואר 2010
נבחרה מועצת נוער רשותית והיא תחל לפעול במהל פברואר  .2010המועצה המקומית קצרי
מסרה בתשובתה מינואר  2010כי ע כניסתה לתפקיד של מנהלת יחידת נוער רשותית ,באוגוסט
 2009היא הקימה מחדש את מועצת הנוער ביישוב .בתשובתה ממרס  2010מסרה המועצה
האזורית הגלבוע כי היא פועלת בימי אלו להקמת מועצת נוער רשותית על פי העקרונות שנקבעו
באמנה.
‰˙ÂÈ‰ Ï˘·Â ˙È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙ˆÚÂÓ ˙ÏÚÙ‰· ˙Â·È˘Á‰ Ï˘· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ¯ÚÂ‰ È· Ï˘ ¯Á·‰ È‚ÂˆÈÈ‰ ÛÂ‚‰
˘.ÔÓÂÁ˙· ÂÊÎ ‰ˆÚÂÓ ˙Ó˜‰Ï ÂÏÚÙÈ ˙È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙ˆÚÂÓ Ô‰· ˙ÏÚÂÙ ‡Ï
בסעי 149ז לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת העיריות( נקבע כי "המועצה תבחר
ועדה שתפקידה ליזו ולתכנ פעילות לקידו מעמד הילד ובני הנוער ,להג עליה ולהבטיח את
זכויותיה ".בסעי 149ט לפקודת העיריות נקבע כי "המועצה תבחר ועדת חינו שתפקידה ליזו
ולתכנ פעילות בתחומי הנוגעי לחינו  ".עוד נקבע בכל אחד מסעיפי אלו כי בי חברי
הוועדות ייכלל יו"ר מועצת הנוער הרשותית.
הבדיקה העלתה כי ב 36מ 59העיריות שפועלת בה מועצת נוער רשותית ,ובכלל עיריות קריית
גת ותל אביביפו ,היו"ר שלה אינו חבר לא בוועדת החינו ולא בוועדה לקידו מעמד הילד של
העירייה.
˙È˙Â˘¯‰ ¯ÚÂ‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙Â ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÍÎ·Â ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ˘¯„Î „ÏÈ‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ·Â ÍÂÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ˙‚ˆÂÈÓ ‰È
.‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ,‰˙Â·È˘Á· ¯ÈÎ‰ ˜˜ÂÁÓ‰˘ ,˙Â˘¯· ¯ÚÂ‰ È· Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙ ˙ÚÓ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית קריית גת כי נציג מועצת הנוער
הרשותית מונה כחבר בוועדה לקידו מעמד הילד .עיריית תל אביביפו מסרה בתשובתה ממרס
 2010כי נציג מועצת הנוער הרשותית ישתת כחבר מ המניי בוועדת החינו העירונית מישיבתה
הבאה.
שלא כמו בפקודת העיריות ,בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א ,1950ובצו המועצות
המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958להל  צווי המועצות המקומיות והאזוריות( ,לא
נקבעה חובה על המועצות המקומיות והאזוריות להקי ועדת חינו ו/או ועדה לקידו מעמד
הילד ,וממילא אי ייצוג מכוח החוק למועצת הנוער הרשותית בוועדות אלו.
בתשובת משרד הפני נמסר כי "יש להשאיר לרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית את
שיקול הדעת אילו ועדות יש להקי למועצה ואילו גורמי נכו וראוי לשת בדיוני ועדות אלו,
וזאת בהתא למספר החברי במועצה ,לסדרי העדיפויות ברשות ולשונות הקיימת בי רשות
לרשות .לפיכ אי מקו לקביעת חובה מעי זו ויש להשאיר את הסוגיה לשיקול דעת מועצת כל
רשות מקומית".
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ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈ„‰ „ÂÁÈ‡ È„ÈÏ ‡È·È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙È˙Â‰Ó ‰Á·‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÂÈÎ¯ˆÏÂ ¯ÚÂ‰ ·ˆÓÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙˙‡ Û˙˘Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô˙·ÂÁ ‰ÈÈÚ˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÂÂˆÏ ˙ÙÒÂ
ÂÓÎ ,¯ÚÂ È·Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÈÚ· ˙Â˜ÒÂÚ‰ Ô‰È˙Â„ÚÂÂ· ˙È˙Â˘¯‰ ¯ÚÂ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯"ÂÈ
˘˜·.˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ÚÂ
בתשובת מרכז השלטו המקומי נמסר כי המרכז תומ בהצעת מבקר המדינה להוסי לצווי
המועצות המקומיות והאזוריות את החובה לשת את יו"ר מועצת הנוער הרשותית בוועדות
הרשות המקומית העוסקות בענייני נוער.

✯
Ï˘ ¯Á·‰ È‚ÂˆÈÈ‰ ÛÂ‚‰ ‰˙ÂÈ‰ Ï˘· ˙È˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰· ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂÏ
·˙ˆÚÂÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÂÏÚÙÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ¯ÚÂ‰ È
˙Â˜ÒÂÚ‰ Ô‰È˙Â„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ‰ÓÚËÓ ‚Èˆ ÂÓÈÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÂÎÓ˙È ,ÔÓÂÁ˙· ˙È˙Â˘¯ ¯ÚÂ
·.¯ÚÂÂ ÍÂÈÁ È‡˘Â

מעורבות הרשויות המקומיות בפעילות תנועות הנוער בתחומ
תנועות הנוער ה מרכיב חשוב במסגרות הפנאי המוניציפליות ,מהוות מסגרת מרכזית לחינו
לערכי ורואות עצמ כחלק בלתי נפרד מפעילותה של הרשות המקומית .ה פונות לכל הילדי
ובני הנוער ברשות ,עומדות בקשר ע מוסדות החינו הפורמליי והבלתי פורמליי בתחומה
ומחנכות את בני הנוער למעורבות חברתית ולהגשמה עצמית .חניכיה ומדריכיה של תנועות
הנוער משתתפי בפעילויות של הרשות המקומית וה חותרות להיות שותפות לעיצוב סדר היו
החינוכי שלה.
על פי נתוני מועצת תנועות הנוער ,43במאי  2009פעלו במדינת ישראל  15תנועות נוער המוכרות
על ידי משרד החינו  .מספר החניכי בכל תנועות הנוער המוכרות עומד על כ 300,000ילדי
ובני נוער מכיתות דיב ופעילות מתקיימת בכ  2,000סניפי ברחבי האר(.44
 .1ביוני  2005חתמו משרד החינו  ,מרכז השלטו המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ומועצת
תנועות הנוער על אמנה )להל  אמנת תנועות הנוער( הקובעת ,בי היתר ,כי הרשויות המקומיות
"רואות בתנועות הנוער גור מרכזי הפועל בקהילה ,ומקד אזרחות טובה ומעורבות חברתית
גבוהה באמצעות פעילות החניכי והבוגרי" .עוד נקבע באמנה זו כי הרשויות המקומיות יעודדו
את פעילות של כל תנועות הנוער בתחומ באמצעות "סיוע ותמיכה בתקציב פעילות של תנועות
הנוער ,על פי קריטריוני איכותיי וכמותיי שיוויוניי כלפי כל התנועות ...בהתא ליכולתה
התקציבית של הרשות" .כמו כ יקצו הרשויות" ,ככל שנית" ,מבני ושטחי "למרכזי פעילות
__________________

43
44

ארגוהעל של תנועות הנוער בישראל.
הנתוני הוצגו לשר החינו על ידי מזכ"לי תנועות הנוער במאי .2009
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ומקומות מתאימי לתנועות נוער" ויסייעו "במת שרותי אחזקה ,תחזוקה ושיפו( מרכזי
הפעילות".
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009ארבע שני וחצי ממועד החתימה על
אמנת תנועות הנוער ,הצטרפו אליה  30רשויות בלבד )כ 12%מכל הרשויות המקומיות(.
˙ÂˆÚÂÓ‰ ÊÎ¯Ó ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Ó‡Ï ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÔÙÂ¯ÈˆÏ ÏÂÚÙÏ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ˙ˆÚÂÓÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
˙˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰Ó‡Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰ .¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ
·˜.‰ÏÂÚÙ Ô˙‡ Û˙˘Ï ‰˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡Â ‰ÓÂÁ˙· ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ„È
בתשובת מרכז השלטו המקומי נמסר כי המרכז יפעל להגדלת מספר הרשויות המקומיות
שיצטרפו לאמנת תנועות הנוער .בתשובתו ממרס  2010מסר מרכז המועצות האזוריות כי הוא פנה
לראשי המועצות האזוריות לחתו על "אמנת תנועות הנוער המוסכמת על כול".
 .2מנתוני שפרס משרד החינו בפברואר  452009עולה כי שיעור ההשתתפות של בני נוער
בפעילות תנועות הנוער עומד ביחס ישר למצב החברתיכלכלי 46שלה ,דהיינו ככל שהמצב
החברתיכלכלי של בני הנוער טוב יותר כ שיעור ההשתתפות גבוה יותר .הנתוני מרוכזי
בתרשי הזה:
úéìëìë-úéúøáç äîøä éô ìò øòåðä úåòåðú éëéðç úåâìôúä
60
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íéëéðçä ììëî æåçà
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0
íéññåáî
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úéìëìë-úéúøáç äîø
)(êåðéçä ãøùî ìù çåôéèä ããî éôì

íéññåáî àì

__________________
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משרד החינו ,2006-2005 ÌÈ˘Ï ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ï‡¯˘È· ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ,פברואר .2009
לפי מדד הטיפוח שקבע משרד החינו משנת הלימודי התשס"ד ) .(20042003במדד הוכנסו ג
נתוני רקע על התלמיד ומשפחתו.
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בתשובתה של הסתדרות הנוער העובד והלומד למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010צוי כי
"תלמיד שמוכר כזכאי להנחות וסיבסודי מהרשות המקומית בכל הנוגע לחינו הפורמאלי אינו
זכאי לה בפעילות תנועות הנוער וסיבסודי החניכי ה באחריות התנועות בלבד" .עוד מסרה
התנועה כי בשני האחרונות מתקצבות רשויות מקומיות רבות את תנועות הנוער על פי רשימות
החניכי המשלמי דמי חבר ,ותקצוב מעי זה פוגע בתקציב משו שמצד אחד אי ה גובות דמי
חבר מחניכי הבאי משכבות חלשות ,ובעצ ,מסבסדות אות ,ומצד אחר אי ה מקבלות
תקציב בעבור מ הרשות המקומית.
תנועת בני עקיבא בישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי התקציב
שמשרד החינו והרשויות המקומיות מעמידי לרשות כל התנועות אינו מאפשר לקיי פעילות
משמעותית .לפיכ  ,התנועות נאלצות לגבות סכומי גבוהי יחסית מהורי החניכי ,וזאת בלי
שיוכלו להתחשב במצב הכלכלי של משפחות החניכי.
¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡ÏÏ ,ÍÎ· Âˆ¯È Ì‡ ,¯ÚÂ ˙ÚÂ˙· ÌÈÎÈÁ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÚÂ‰ È· ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„ ˙ÂÂ˙‰Ï
˜˘¯ .ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ Ì·ˆÓÏ
בתשובת משרד החינו נמסר כי המשרד נער ליישו המלצת משרד מבקר המדינה באמצעות
הקצאת חלק מתמיכתו הכספית בתנועות הנוער לסבסוד חניכי ולעידוד פעילות בפריפריה.
 .3משרד מבקר המדינה בדק שני היבטי הנוגעי למעורבות של הרשויות המקומיות
בפעילות תנועות הנוער בתחומ .להל עיקרי הממצאי:
)א( ˙ " : ¯ Ú Â  ‰ ˙ Â Ú Â  ˙ ˙ Â Ï È Ú Ù · ˙ È Ù Ò Î ‰ Î È Óנוהל תמיכות במוסדות ציבור
עלידי הרשויות המקומיות") 47להל  נוהל תמיכה במוסדות ציבור( נועד להסדיר מת תמיכות
מהרשויות המקומיות לגופי הפועלי בתחומיה ,בענייני חינו  ,תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה,
ספורט וכיוצא באלה ,כדי לסייע לה לשרת את הציבור .בנוהל נקבע ,בי היתר ,כי התמיכה תינת
על פי תבחיני שמועצת הרשות תקבע וה יהיו "ענייניי ,שיוויוניי ויתחשבו בצרכי
האוכלוסייה ברשות המקומית ובצור במת שירותי לכל חלקי האוכלוסייה".
בחוזר מנכ"ל מרכז השלטו המקומי מיולי  482007הועלתה הצעה "למודל לחלוקת משאבי
לתנועות הנוער ברשויות המקומיות" )להל  מודל התמיכה או המודל( .בדברי ההסבר לנוהל צוי
כי מודל התמיכה ,המסייע בהטמעתה של אמנת תנועות הנוער ,מציע תבחיני אחידי ושיוויוניי
לסיוע ולתמיכה בפעילות של תנועות הנוער ברשויות המקומיות ,א צוי ג שהמודל "אינו
מחייב ונתו להתאמה מקומית א יידרש".
הבדיקה העלתה כי היעדר תבחיני מחייבי ,אחידי ושיוויוניי לתמיכה כספית בפעילות של
תנועות הנוער הביא לידי שונות בי הרשויות המקומיות בתבחיני שה קבעו בנושא ובתקציבי
שה ייעדו לכ  .שונות זו השפיעה על היקפי פעילות של תנועות הנוער בתחומ .להל דוגמאות:
) (1עיריות בת י ,הרצלייה ,חיפה וירושלי החליטו לתמו בתנועות הנוער על פי היק
פעילות ברשות  מספר חניכי או מספר מדריכי או מספר סניפי  ולפי יזמותיה למע
__________________

47
48

חוזר מנכ"ל משרד הפני .4/2006
חוזר מספר .456
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הקהילה ,כמו פעילות למע תושבי השכונה ,שילוב עולי חדשי ,השתתפות בפעילות עירונית,
פעילות לטובת נזקקי ושילוב ילדי ממשפחות מצוקה .עיריות בת י וירושלי הוסיפו
לתבחיני שקבעו ג צרכי הנדרשי לשיפו( מבני; עיריית חיפה א נתנה דעתה למצב
החברתיכלכלי של החניכי.
) (2רשויות מקומיות אחרות ,למשל עיריות קריית גת וקריית מלאכי ,החליטו להעביר לכל
אחת מתנועות הנוער הפועלות בתחומ תקציב זהה ללא קשר להיק פעילות.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שהרשויות המקומיות ,הבוחרות לתמו מהבחינה
הכספית בפעילות תנועות הנוער בתחומ ,יאמצו מודל תמיכה שיבטא את היק הפעילות
של תנועת הנוער ואת צרכי המיוחדי של האוכלוסייה המשתתפת בפעילות .גישה זו
תרחיב את פעילות ותעמיק את מעורבות של תנועות הנוער בחיי הקהילה.
עיריות קריית גת וקריית מלאכי מסרו בתשובותיה כי ה ישנו את מודל התמיכה בתנועות הנוער,
והוא יתבסס על מספר החניכי ,על היק הפעילות ועל הצרכי המיוחדי של האוכלוסיות
המשתתפות בפעילות.
) (3מספר רשויות מקומיות אינ תומכות כספית בכמה מתנועות הנוער הפועלות בתחומ או
בכול .חוסר התמיכה של הרשויות בתנועות הנוער הביא לידי צמצו פעילות ,ובמקרי אחדי
א להפסקתה .להל דוגמאות:
 : Ì È ˜ Ù Â ‡ ˙ È È ¯ È Úהבדיקה העלתה כי בשל חוסר תמיכה של העירייה הפסיקה תנועת
הצופי את פעילותה בעיר בשנת  .2004נמצא כי בשנת  2008פנתה העירייה לתנועה בבקשה
לחדש את פעילותה בעיר ,ובעקבות פנייה זו התקיימה פגישה ובה הציגה התנועה את תנאיה
לחידוש הפעילות.
בתשובת עיריית אופקי למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010נמסר כי לפי סיכומי בינה ובי
תנועת הצופי ,עתידה התנועה לחדש את פעילותה בעיר .תנועת הצופי מסרה למשרד מבקר
המדינה במאי  2010כי היא עדיי אינה מקיימת בעיר פעילות "מכל סוג שהוא".
משרד מבקר המדינה סבור כי על עיריית אופקי ותנועת הצופי לפעול בהקד לחידוש
פעילות התנועה בעיר ,כדי שזו תוכל לשלב בני נוער באופקי בפעילותה החינוכית.
 : ‰  Â È ˆ Ò  ˙ È È ¯ È Úהבדיקה העלתה כי התמיכה הכספית של העירייה בתנועת הנוער שהיא
49
הקימה )להל  תנועת הנוער העירונית( גבוהה יותר מתמיכתה בתנועות הנוער האחרות
הפועלות בתחומה .למשל ,בשני  20092008הקציבה העירייה לתנועת הנוער העירונית כ263
אל ש"ח )כ 610ש"ח לחני ( וכ 278אל ש"ח )כ 560ש"ח לחני ( ,בהתאמה .לתמיכה
בתנועות הנוער האחרות בתחומה היא הקציבה  72אל ש"ח )כ 96ש"ח לחני ( ו 119אל ש"ח
)כ 160ש"ח לחני ( ,בהתאמה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית נס ציונה כי תנועת הנוער
העירונית "איננה מקבלת בניגוד לתנועות האחרות מתנועת א תמיכות עבור החברי בה" ,ודמי
__________________
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בני עקיבא ,מכבי הצעיר ,הנוער העובד והלומד ותנועת הצופי.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

החבר הנגבי מחניכי תנועת הנוער העירונית נמוכי באופ משמעותי מדמי החבר הנגבי
מהחניכי בתנועות הנוער האחרות.
,¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÎÈÓ˙ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÂÈˆ Ò ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙Ó .ÌÈÈÂÈÂÂÈ˘Â ÌÈÈÈÈÚ ÌÈÈÁ·˙ ÈÙ ÏÚ Ô˙È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ˙Â˘¯‰ ˙ÎÈÓ
.Ï‰Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙· ‰˙ÎÈÓ˙˘ ‰ÏÂÚ
 : È ˘ È ˙ Ó ¯ ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰הבדיקה העלתה כי תנועת הצופי ברמת ישי הפסיקה
את פעילותה בסו שנת  2008לאחר שתמיכת הרשות המקומית שהובטחה לה בוטלה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010מסרה המועצה המקומית רמת ישי כי תנועת נוער
אחת )הנוער העובד והלומד( "מספקת את צרכי היישוב".
˙Â„ÒÂÓ· ‰ÎÈÓ˙ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ˘ È˘È ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ,ÌÈÈÂÈÂÂÈ˘Â ÌÈÈÈÈÚ ÌÈÈÁ·˙ ÈÙ ÏÚ Ô˙È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ¯ÚÂ ˙ÂÚÂ˙· ˙Â˘¯‰ ˙ÎÈÓ˙ ,¯Â·È
.˙¯Á‡ ÈÙ ÏÚ ˙Á‡ ‰ÚÂ˙Ï ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÛÈ„Ú‰Ï ˙È‡˘¯ ‰È‡ ˙Â˘¯‰Â
 : ¯ Ú Â  ‰ ˙ Â Ú Â  ˙ ˙ Â Ï È Ú Ù Ï Ì È  · Ó ˙ ‡ ˆ ˜ ‰הקצאת מבני לפעילות
)ב (
תנועות הנוער מתבצעת לפי "נוהל הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה או בתמורה סמלית"
שפרס משרד הפני בספטמבר ) 502001להל  הנוהל( .הנוהל נועד להסדיר הקצאת קרקע או
מבנה על ידי הרשות המקומית ,בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית ,לגופי שוני
הפועלי בתחומה ,לרבות תנועות נוער ,תו כדי שמירה על עקרונות של שיוויו ,חיסכו ,יעילות,
שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות.
הקצאת מבני על פי הנוהל יכולה להיעשות באמצעות "הסכ שימוש" המעביר את האחריות
לאחזקתו ולשיפוצו של המבנה אל הגו שהוא הוקצה לו או באמצעות "הסכ הפעלה" המותיר
את האחריות לאחזקה ולשיפו( בידי הרשות המקומית.
) (1הבדיקה העלתה כי יש רשויות מקומיות המקצות מבני לתנועות הנוער באמצעות "הסכ
שימוש" ,המכניס את תנועות הנוער להוצאות כספיות בגי אחזקה ושיפוצי של המבני ,ולא
באמצעות "הסכ הפעלה" .לדוגמה ,עיריית ראשו לציו הקצתה לתנועת הנוער העובד והלומד
שבעה מבני ,מה שישה באמצעות "הסכ שימוש" ואחד באמצעות "הסכ הפעלה".
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שעיריית ראשו לציו תשקול הקצאת מבני
לתנועות נוער בתחומה באמצעות הסכמי שלא יצריכו את תנועות הנוער לשל עבור
אחזקה ושיפוצי של המבני.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית ראשו לציו כי היא פועלת
להקמת תשתיות פיזיות כדי ליצור תנאי ראויי להתפתחות של בני הנוער ולקידומ .העירייה
הוסיפה וציינה כי לש כ היא הכינה תכנית פיתוח לשני  20122009שאושרה במועצת העיר
__________________

50

הנוהל פורס בחוזר מס' ) 5/2001תשרי התשס"בספטמבר  .(2001תיקו אחרו לנוהל פורס בחוזר
מס' ) 4/2007סיוו התשס"זמאי .(2007
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ובמשרד הפני ,ובמסגרתה תשקיע העירייה כ 15מיליו ש"ח בהקמת מבני לתנועות הנוער.
בנוס הקצתה העירייה כ 2.5מיליו ש"ח לשיפו( מבני קיימי של תנועות נוער ,והכול ללא
השתתפות של התנועות בהוצאות השיפו(.
) (2עוד העלתה הבדיקה כי קיי מחסור במבני מתאימי עבור סניפי תנועות הנוער ברשויות
המקומיות ,והדבר מקשה עליה לקיי את פעילות כראוי .להל מספר דוגמאות:
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È ˙ È È ¯ È Úבתחו עיריית ירושלי פועלות  13תנועות נוער ולה כ33,000
חניכי .הבדיקה העלתה שמחסור במבני קבועי המתאימי לפעילות של תנועות הנוער
בירושלי הוא אחד המכשולי שהתנועות נתקלות בה כשה מבקשות לקיי את פעילות .נמצא
כי כמה מהפעילויות מתקיימות במבני לא ראויי ,כמו מקלטי ,קרווני ,דירות שכורות ובתי
חניכי ,וברחובות העיר.
 ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ïמ הראוי שעיריית ירושלי תקצה לתנועות הנוער הפועלות
בתחומה מבני קבועי וראויי המתאימי לפעילות החינוכית.
בתשובת עיריית ירושלי נמסר כי העירייה פועלת להקי מבני ראויי ומתאימי לפעילות
תנועות הנוער ,ולש כ היא גיבשה תכנית אב למבני לתנועות הנוער .בתכנית האב היא מתכננת
להקי בחמש השני הקרובות חמישה מבני לפעילות של תנועות הנוער .בתשובתה הדגישה
העירייה ג את הרחבת הפעילות של תנועות הנוער בתחומה ואת שילוב בבתי הספר.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה תנועת הצופי כי בפגישה שקיימה ע ועדת
הנוער של עיריית ירושלי הוצגה תכנית מתאר הכוללת הקמת שני מבני לפעילותה ,ולהקמת
אחד מה א נמצא מימו.
 : Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ ˙ È È ¯ È Úהועלה כי פעילות תנועת הנוער העובד והלומד בשכונת עתיקות
מתקיימת בשלוש השני האחרונות במרכז הקהילתי "חבצלת" .בינואר  2009פנתה התנועה
לעירייה וביקשה לקבל לשימושה הקבוע מבנה הנמצא בשכונה ,ששימש בעבר ג ילדי ,כדי
שישמש מוקד משיכה לילדי השכונה ויביא לידי הרחבת פעילותה החינוכית .בפנייה ציינה
התנועה כי המבנה ,הנמצא בסמיכות לגני ילדי אחרי ולבית ספר ,נטוש והרוס ומשמש מקו
מפגש לעברייני.
ÚÂ·˜ ‰·Ó ˙‡ˆ˜‰ ÏÂ˜˘˙ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Ï˘Ï ÏÎÂ˙ ÂÊ˘ È„Î ,‰ÈÎ¯ˆ ÏÚ ‰ÚÈ˘ ˙Â˜È˙Ú ˙ÂÎ˘· „ÓÂÏ‰Â „·ÂÚ‰ ¯ÚÂ‰ ‰ÚÂ˙Ï
‡˙ ·.˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÂÎ˘· ¯ÚÂ‰ È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית אשקלו כי למרות מצוקת המבני
בעיר היא הקצתה את המבנה לתנועת הנוער העובד והלומד ,א התנועה העלתה דרישה כי
ההסכ שייחת בינה לבי העירייה כוחו יהיה יפה לחמש שני לפחות .העירייה הוסיפה
בתשובתה כי מאחר שמדובר במבנה המיועד לג ילדי ,וייתכ שהיא תצטר בעתיד להחזירו
לייעודו המקורי ,לא היה באפשרותה להיענות לדרישת התנועה .עוד הוסיפה העירייה כי נכו
למועד תגובתה ,אי התנועה מנצלת את האפשרות שניתנה לה.
 : ˙ ‚ ˙ È È ¯ ˜ ˙ È È ¯ È Úהבדיקה העלתה כי תנועת הצופי בקריית גת מקיימת את פעילותה
במקלט עירוני שאינו ראוי לפעילות חינוכית של תנועת נוער .המקלט חשו  ,האוויר בו דחוס ואי
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 א היא לא מימשה א לא, בכל שנה הבטיחה העירייה להקצות מבנה מתאי.בו מי זורמי
 בני הנוער בעיר נמנעי מלהצטר לתנועה מפאת התנאי הפיזיי הירודי.אחת מהבטחותיה
. וזו אינה מצליחה להרחיב את שורותיה,במקלט
‰ÚÂ˙Ï ÈÂ‡¯ ‰·Ó ‰ˆ˜˙ ˙‚ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÙÒÂ ¯ÚÂ È· ·Ï˘Ï ÏÎÂ˙ ÂÊ˘ È„Î ,‰ÈÎ¯ˆ ÏÚ ‰ÚÈ˘ ÌÈÙÂˆ‰
בתשובתה מסרה עיריית קריית גת כי היא שקלה את בקשת תנועת הצופי שלוותה בהמלצת
 והיא מתכננת להקצות לתנועה מבנה הנמצא לקראת סיו בנייתו ויהיה,מחלקת הנוער העירונית
 תנועת הצופי מסרה בתשובתה כי מתחילת שנת הלימודי התש"ע פועל השבט.ראוי לפעילותה
.במתנ"ס

✯
˙‡ Ì„˜ÏÂ „„ÂÚÏ ÂÏ˜˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÈÂÈÂÂÈ˘ ÌÈÈÁ·˙ ÒÈÒ· ÏÚ ˙‡ÊÂ ,ÔÓÂÁ˙· ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ
ÏÚ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙· ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈÈÁ·˙‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„Î ˙‡ÊÂ ,¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ÈÎÈÁ Ï˘ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ ·ˆÓÏ Ì‚ ·¯ Ï˜˘Ó ˙˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰
¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â˘ÏÁ ˙Â·Î˘Ó ¯ÚÂ È· Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï
.Ì·Â˘ÈÈ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï ˙ÂÏÈÚÙ· Ì·Ï˘ÏÂ

סיכו
˜ÂÊÈÁ ÏÚÂ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ÌÈÈ·ÂÈÁ ˙Â‚‰˙‰ ÈÒÂÙ„ ·ÂˆÈÚ ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁÏ
ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÎÈÙÏ .‰È„ÓÏÂ ‰¯·ÁÏ ,‰ÏÈ‰˜Ï Ì˙˜ÈÊ
.ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰· ˜ÂÒÚ˙˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈÈ„Ó Ì˘ÈÈÏÂ ˘·‚Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â
ÔÂËÏ˘Ï ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ È˜˘ÓÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú·˜˙ ˙ÂÈÈ„Ó‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ ¯„ÒÂ˙ ‰Ê‰ ÔÙÂ‡· .ÌÈ·Èˆ˜˙Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ,ÈÓÂ˜Ó‰
.ÌÂÈÎ ˙ÓÈÈ˜‰ Ô‰ÈÈ· ˙¯ÎÈ‰ ˙ÂÂ˘‰ ÌˆÓÂˆ˙Â ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰ ‡˘Â·
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙·Á¯‰ÏÂ ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ È‡Ù‰ Í¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
¯ÚÂ‰ È·· ÔÂÓË‰ Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÏÂÎ‰ .¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰Ï
.„È˙Ú‰ ¯Â„Î Ì˙Â‡ ÁÙËÏÂ
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,¯ÚÂ ÈÎÈ¯„ÓÂ ÌÈÈ˙Â˘¯ ¯ÚÂ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰Ó Â˜ÈÒÚÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
.¯ÚÂ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÈÂ‡¯ ‰ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰˜ÈÙÒÓ ˙ÂÓÎ· ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ·
„„ÂÚÏÂ ¯ÚÂÏ ˙ÂÚ‚Â‰ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰· ˙È˙Â˘¯‰ ¯ÚÂ‰ ˙ˆÚÂÓ ÛÂ˙È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ì‚ Ô‰ÈÏÚ
.ÔÓÂÁ˙· ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡
ÌÂÁ˙· Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ¯˙ÂÈ ˙·ÈÈÁÓ ‰˘È‚ ıÓ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ï‰ÈÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂ¯˙È ÏÂˆÈ È„Î ÍÂ˙ ,˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ¯ÚÂ È·Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙ÈÈ˜‰
Ô˙ÚÓË‰· ÔÂÈÒÈÂ ÌÈÂ˘ „ÚÈ ÈÏ‰˜Ï ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ÔÂÂ‚Ó ,‰ÒÂÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ .ÔÓÂ˘ÈÈ·Â
È„·ÂÚÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Â· ÊÎÂ¯È˘ Èˆ¯‡ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· ˙Ó˜‰ ÔÂÁ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÈÂ˘¯· Ì˙˜ÒÚ‰Â ¯ÚÂ È„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ÏÚ Á˜ÙÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÏ ÚÈÈÒÈ ‰Ê ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· .¯ÚÂ
.˙ÂÎ¯„‰Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÈÎ¯ÚÓ ˘·‚ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
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אתרי תיירות בתחומי השיפוט
של הרשויות המקומיות
תקציר
אתרי תיירות )להל ג אתרי( ה אתרי היסטוריי ,אתרי עתיקות ,אתרי
לאומיי או דתיי ואתרי טבע או תרבות .גורמי שוני 1אחראי לה ,ורבי מה
באחריות הרשויות המקומיות .הטיפול בה מחזק את ענ התיירות ,שלפיתוחו
נודעת חשיבות רבה מבחינה כלכלית ,מבחינה חברתית ומ הבחינה התרבותית.
חובותיה וסמכויותיה של רשות מקומית בנוגע לתחזוקת היישוב ,כולל אתרי
התיירות שבו ,מעוגנות במספר חוקי.2
בנובמבר  2006פורס בהזמנת משרד התיירות )להל ! המשרד( ומשרד האוצר דוח
חברת ) "Tourism Market Study" ! Ernst & Youngלהל ! דוח חברת
הייעו ,($וה הודיעו כי ה מאמצי את מסקנותיו .נקבע בו כי רמת התחזוקה של
אתרי התיירות בישראל לקויה ,והתשתיות הציבוריות שלה אינ מספקות.
בשנת  2007פורס חוזר מנכ"ל משרד התיירות )להל ! חוזר מנכ"ל( שנועד להסדיר
את הקצאת המשאבי של המשרד לפיתוח תשתיות תיירותיות ולהבהיר כי לכל
פרויקט יצור הסכ תחזוקה שיחייב את הרשות המקומית לקבל אחריות מלאה
עליו.
לפי מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת טיב השירות והמוצר התיירותי בישראל
)להל ! הוועדה הציבורית( מאפריל  ,2008באר $קיי פוטנציאל תיירות שיווקי
שעדיי אינו ממוצה ,ורמת השירות ,רמת התחזוקה ורמת מרכיבי מסוימי במוצר
התיירותי בישראל נופלות מהמקובל בארצות תיירות מתוקנות.

__________________

1
2

רשות הטבע והגני ,רשות העתיקות ,חברות עירוניות ,עמותות עירוניות ,משרד התיירות ,רש
ההקדשי ,הוואק ועוד.
פקודת העיריות ]נוסח חדש[ )סעיפי  242 ,235ו ;(249פקודת המועצות המקומיות; צו המועצות
המקומיות )א( )סעי  ,(146התשי"א ;1950צו המועצות המקומיות )ב( )סעי  ,(146התשי"ג;1953
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958סעי  ;(63חוק שמירת הניקיו*,
התשמ"ד.1984
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פעולות הביקורת
בחודשי ינואר!דצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי את הנושאי
האלה) :א( יחסי הגומלי בי משרד התיירות ובי הרשויות המקומיות בכל הנוגע
להשקעות בפיתוח אתרי תיירות ושיטת המימו התוא) ;(Matching) 3ב( ניהול
אתרי תיירות ברשויות המקומיות ותחזוקת; )ג( פיקוח ובקרה של יחידת הביקורת
של משרד התיירות על תחזוקת האתרי.
משרד מבקר המדינה התמקד באתרי תיירות בשש ערי שאתריה מגווני ובעלי
חשיבות היסטורית ,דתית ותרבותית ומשרד התיירות השקיע במש* השני
בפיתוח :ירושלי ,טבריה ,נצרת ,עכו ,צפת ,ורמלה .4אתרי התיירות שבה
נעשתה הביקורת ה אתרי שמשרד התיירות והעירייה הגדירו כ* בפרסומי
שוני ,5אתרי שבה השקיעה כספי החברה הממשלתית לתיירות )להל !
החמ"ת( ואתרי הנצחה .ביקורת השלמה נעשתה במשרד התיירות ,בחמ"ת ובחברה
לפיתוח עכו העתיקה )להל ! החל"פ(.

עיקרי הממצאי
חלקו של משרד התיירות בפיתוח אתרי תיירות
עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הוגדר "אתר תיירות" במשרד ,בדי או
בפסיקה ! על כל המשתמע מכ* .לפיכ* ,לא נית לקבוע את המשמעות המעשית
שיש להכללת מקו כלשהו בקבוצת אתרי תיירות.
השקעות משרד התיירות בפיתוח אתרי התיירות
על פי חוזר מנכ"ל ,מימו פרויקטי ברשויות מקומיות יתחלק בי משרד התיירות
לרשויות המקומיות לפי חישוב שנקבע בחוזר 6בהנחה שהשתתפות רשות במימו
פרויקט תגדיל את הסיכויי שלאור* זמ תשקיע כספי ג בתחזוקתו .נמצא כי
שיעור ההשתתפות של חלק מ הרשויות המקומיות במימו היה גבוה מזה שנקבע
בחוזר המנכ"ל.
הפעלת נוסחת שיטת המימו התוא בפרויקטי בצפת גרמה לבלימת פרויקטי
תיירותיי חשובי בעיר ולאי!ניצול התקציב שהעמיד לה המשרד ,משו שעיריית
צפת לא יכלה לעמוד במימו חלקה א ששיעורו היה נמו*.
__________________

3
4
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שיטה למימו פרויקטי שבמסגרתה נקבע שיעור חלוקת המימו בי משרדי הממשלה ובי הרשות
המקומית.
בכל אתר תיירות ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה שוב ושוב מדי כמה ימי בשעות שונות.
באתרי האינטרנט שלה ,במפות ,בחוברות וכו'.
החישוב מתבסס על מיקומ של הרשויות המקומיות באשכול החברתיכלכלי שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ועל פוטנציאל גביית הארנונה.
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ללא ידיעת משרד התיירות ובניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל ,מימנה עיריית רמלה
פרויקט באמצעות גורמי!חו $ולא נטלה חלק כלשהו במימונו.

ניהול התיירות ברשויות מקומיות
שיטות ניהול אתרי התיירות
בעיריית ירושלי לא קיי גו לניהול ולתפעול מתוכללי )אינטגרטיביי( של
אתרי התיירות בעיר א שלש כ* חוקק חוק הרשות לפיתוח ולקידו התרבות,
התיירות וקשרי החו $של ירושלי ,התשס"ו! .2005החוק לא יוש והרשות לא
הוקמה .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא היה ג בעיריות נצרת ,עכו ,צפת
ורמלה גור אחד המרכז את הטיפול באתרי התיירות בעיר .פיצול האחריות לטיפול
באתרי התיירות בעכו בי החל"פ לעירייה ,וחוסר שיתו הפעולה בי שני גופי
אלה ,פגע בניהול ובתחזוקה של האתרי בעיר .בעיריית טבריה ,לעומת זאת ,נעשה
ביולי  2009שינוי ארגוני והטיפול ברוב אתרי התיירות בעיר רוכז תחת קורת גג אחת.
מידע תיירותי
אתרי האינטרנט התיירותיי של הרשויות המקומיות

המשרד לא קבע מהו המידע החיוני שראוי להיכלל באתרי האינטרנט התיירותיי
של הרשויות המקומיות ,ולא וידא שהמידע בה עדכני ומדויק.
אתרי האינטרנט התיירותיי של העיריות ירושלי ,נצרת וצפת מציגי ג מידע
בלתי!עדכני כגו שעות כניסה לא נכונות .אתרי האינטרנט הללו אינ כוללי מידע
על אפשרויות ההגעה לערי אלה בתחבורה הציבורית .באתר האינטרנט של עיריית
צפת ,שנית לקבל בו מידע בעברית בלבד ,קיימת רשימת אתרי התיירות בעיר ,א*
בלחיצה על הקישוריות אל חלק התקבל ד ריק.
מרזי ) ִל ְכת( מידע לתייר
ְ

משרד התיירות לא הפי $למשרד הפני נהלי ברורי ואחידי למרכזי המידע
שבאחריות הרשויות המקומיות ,על מנת שינחה את הרשויות לפעול על פי המודל
הקבוע בו.
בירושלי פועלת לשכת מידע אחת בלבד המופעלת על ידי משרד התיירות והיא
אינה מספקת את צורכי העיר .בשנת  2007החליטה העירייה להוסי ארבעה מרכזי
מידע נוספי ,א* עד מועד סיו הביקורת לא מימשה העירייה את החלטתה.
עיריית טבריה ,בשיתו ע גורמי נוספי בעיר ,מצליחה באמצעות מרכז מידע
עירוני להעניק שירותי מידע טובי לתייר .יש לציי ג את מרכז המידע הממשלתי
בנצרת המספק לפוני אליו מידע מגוו בסבר פני יפות ובמקצועיות.
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התיירי הפוקדי את העיר
בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע מבוסס על מספר התיירי
שפקדו אות וכול לא סקרו את שביעות הרצו שלה.
תכנו

השילוט התיירותי

באתרי התיירות בירושלי היו שלטי חד!לשוניי ובלתי!מקצועיי ,וחסרו בה
ִשלטי הסבר ושלטי המצייני את שמותיה .באתרי תיירות המנוהלי על ידי
החל"פ בעכו לא הוקפד על ניסוח נאות בשילוט הכוונה; שלטי לא היו רב!לשוניי,
דבר שהקשה על התיירי הזרי את ההתמצאות במקו .שלטי הכוונה באולמות
האבירי לא היו אחידי .בנצרת ובצפת לא הציגו אתרי תיירות רבי בכניסה
שלטי שבה מצוינות שעות הפעילות.
ציו

שמות הרחובות ומספרי הבתי

עיריית עכו לא פעלה בהתא לפקודת העיריות ולחוק העזר שאימצה בנושא על מנת
להבטיח את הציו הראוי של שמות הרחובות ,במיוחד באזורי התיירות .היא לא
הקפידה על אחידות השלטי ועל כתיבת בהתא להחלטות האקדמיה ללשו
העברית מנובמבר  2006בענייני תעתיק .7ג עיריית צפת לא פעלה בהתא לפקודת
העיריות ולחוק העזר להבטחת הסימו הראוי של שמות הרחובות.

פעילות עסקית בלתיחוקית ושלטי מסחר באזור התיירות
רוכלות לא!מורשית
הפעולה שנקטה עיריית טבריה להסדרת הרוכלות בטיילת אלו יכולה להוות דוגמה
לשאר הרשויות המקומיות.
עיריית נצרת לא פעלה על פי החוק לסילוק הרוכלות הלא!מורשית .העירייה ג לא
פעלה במסגרת החוק לסילוק מכשולי המסכני את עוברי האורח ופוגעי בתנועה
בכביש.
במרס  2008גילתה מחלקת הפיקוח על הבנייה בצפת שהוקמה פרגולה להצללה
באזור תיירותי ברחוב ירושלי .טיפולה של העירייה בעניי היה ארו* ולא יעיל ועד
מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא השיג את מטרתו.

__________________

7

224

הכתיב של שמות ומונחי לועזיי באותיות עבריות.
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שלטי מסחר
עיריות נצרת ,עכו ,צפת ורמלה לא הפעילו את סמכויותיה לסילוק שלטי הפוגעי
בחזות העיר.

תחזוקת אתרי התיירות
משרד התיירות לא הפעיל כלפי הרשויות המקומיות שנבדקו סנקציות כגו מניעת
פיתוח או מניעת שדרוג או מניעת שיקו של אתרי תיירות שה לא תחזקו כראוי,
בניגוד להתחייבויותיה כלפיו.
ירושלי
באזורי תיירות בירושלי נמצאו ליקויי רבי :מפגעי בכבישי ,במדרכות,
ברחבות ובכיכרות .כמו כ נמצאו שטחי גינו מוזנחי ובה ריכוזי אשפה; ארונות
חשמל חשופי ובגובה נמו* היוו מפגע בטיחותי.
תחזוקת שלטי ההכוונה בעיר הייתה לקויה .בחלק מרחובות ירושלי הותקנו שלטי
רחוב מעוצבי מקרמיקה שרמת התחזוקה שלה ירודה.
טבריה
תחזוקת כמה אתרי השתפרה מאז החלטת העירייה מיולי  2009על השינוי הארגוני
בניהול התיירות בעיר .יחד ע זאת ,מצב אתרי מסוימי 8חייב טיפול ייסודי של
העירייה .לא חל כל שיפור בתחזוקת האתרי שההחלטה בעניי השינוי הארגוני
בעיר לא הוחלה עליה.
נצרת
נמצאו ליקויי בתחזוקת העירייה באתרי שלגבי תחזוקת היא התחייבה לחמ"ת.
רמת האכיפה של חוק עזר לנצרת בנושא שימור רחובות לא היה בה כדי להבטיח את
הניקיו של חלק מאתרי התיירות בעיר.
עכו
רמת התחזוקה והניקיו באתרי תיירות בעיר העתיקה הייתה ירודה ! הדבר מעיד על
כ* שהעירייה לא קיימה את חובותיה .אחת הסיבות לכ* היא הפיצול הארגוני
__________________

8

למשל ,החופי האלה :חו גני דרו ,החו שמתחת לטיילת אלו והחו שמול קבר רבי מאיר בעל
הנס וג בית אלומות וקברי הצדיקי )קבר רבי מאיר בעל הנס וקבר האימהות(.
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שבניהול האתרי ואזורי התיירות בעיר העתיקה .בי השאר ,בשטחי העיר העתיקה
שבאחריות העירייה היו מפגעי תחזוקה וניקיו רבי במקומות האלה :חומות העיר
והטיילות שלה ,כיכרות השוק העירוני והחאני .חלק מהאתרי האמורי שוקמו
בעבר על ידי החל"פ והועברו לתחזוקת העירייה.
באולמות האבירי המתוחזקי על ידי החל"פ נמצאו ליקויי בטיחות :כבלי
חשמליי היו פרו-י בגלוי על!פני הקירות והעמודי באופ שאפשר גישה אליה
ומגע את ! דבר המעיד כי תפקוד החל"פ היה לקוי.
צפת
ניקיונ ותחזוקת של ג המצודה וטיילת המלונות בהר כנע היו לקויי; בג
המצודה התגלו בעיות בטיחות חמורות .העירייה לא פעלה לסילוק אשפה ,שלטי
וגרפיטי משני אתרי הנצחה בעיר.
רמלה
אתרי תיירות מרכזיי בעיר לא תוחזקו ברמה ראויה .טיפולה הלקוי של עיריית
רמלה בתחזוקת המגדל הלב פגע בחוויית התייר ובבטיחות המבקרי במקו.
עיריית רמלה לא דאגה לסילוק אשפה מסביב לאנדרטת האצ"ל בעיר.

פיקוח ובקרה  יחידת הביקורת של משרד התיירות
הביקורות שמשרד התיירות קיי באתרי התיירות אינ מתועדות די הצור* ,והמשרד
החל לתעד אות רק משנת  .2009המשרד לא ניהל מעקב אחר תיקו ליקויי שצוינו
בדוחותיו .בידי יחידת הביקורת של המשרד לא הייתה רשימה של אתרי תיירות
שהמשרד העביר תקציב לפיתוח ,וכתוצאה מכ* היא לא יכלה לבקר את תחזוקת
האתרי שבה המשרד השקיע משאבי.

סיכו והמלצות
ראוי שמשרד התיירות יגדיר מהי עיר תיירות ,מהו אתר תיירות ומה המשמעויות
המעשיות הנובעות מהגדרות אלה .מ הראוי שהמשרד יקפיד לאכו את ההנחיות
בנוגע למימו התוא בהתא לנהלי שהוא עצמו קבע בחוזר מנכ"ל ,ועל החמ"ת
להקפיד לנהוג על פיה .מ הראוי שהמשרד ישקול לבחו מחדש את נוסחת המימו
התוא כדי שזו תתאי יותר לצורכי עיריות שמצב הכלכלי הקשה אינו מאפשר לה
להשקיע את חלק .
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שמשרד התיירות יפעל בשיתו ע משרד
הפני בקביעת תכני בסיסיי וחיוניי לאתרי האינטרנט התיירותיי של
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הרשויות המקומיות .כמו כ מומל $שיבדוק ,כחלק מפעולות הביקורת שלו ,שהמידע
באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ועמותותיה נכו ועדכני ואינו מטעה את
התייר.
על המשרד להגביר את הביקורת בנוגע לתחזוקת אתרי תיירות ברשויות מקומיות
לפי הנהלי שאות קבע בעצמו ולהגדיל את מעורבותו א אתרי התיירות אינ
מתוחזקי כראוי ,בייחוד אלה אשר בפיתוח הושקעו כספי ציבור רבי .יש לקבוע
לרשויות המקומיות כללי ברורי לתיקו הליקויי באתרי התיירות לרבות
סנקציות כלפי מי שלא יעמוד בה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ריבוי אתרי תיירות וגופי האחראיי עליה דורש
תיאו בניהול ,בשיווק ובתחזוק .ריכוז כל הפעילויות האלה בידי גו אחד בכל
רשות יאפשר תפעול ותחזוקה כוללי ויעילי יותר של האתרי ומדיניות פיתוח
תיירות מגובשת; גו זה יהיה כתובת אחידה לגורמי המעונייני לבוא בקשר ע
הרשות המקומית בענייני התיירות.
על הרשויות המקומיות שנבדקו ,ובכל הנוגע לעכו ! על משרד התיירות ,על העירייה
ועל החל"פ למצוא דר* לרכז את כל התחומי הקשורי לניהול ולתחזוקה של אתרי
התיירות בערי תחת קורת גג אחת בכל רשות.
על עיריית ירושלי לבחו דרכי לייש את החלטותיה שלה ואת המלצות דוח
חברת הייעו $ולהגדיל את מספר מרכזי המידע לתייר בעיר.
על עיריות עכו וצפת לפעול בהתא לפקודת העיריות ולחוק עזר לסימו הרחובות על
מנת להבטיח את סימונ הראוי של שמות הרחובות ומספרי הבתי ,במיוחד באזורי
התיירות ,ולהקפיד על אחידות השלטי ועל נוסח כתיב .על עיריות עכו ,נצרת,
צפת ורמלה להפעיל את סמכויותיה הקבועות בפקודת העיריות ובחוק העזר )בעניי
מודעות ושלטי( לסילוק שלטי מסחריי הפוגעי בחזות הערי.
על משרד הפני ועל משרד התיירות בשיתו ע הרשויות המקומיות לפעול
להסדרת תחזוקת אתרי התיירות ולשפרה על מנת להביא למלוא מימושו של
הפוטנציאל הכלכלי ,הערכי ,החברתי והתרבותי הטמו באתרי התיירות ועל מנת
למנוע ירידה לטמיו של כספי הציבור שהושקעו בפיתוח .הצלחתה של המדינה
לשמר אות כראוי עשויה להוסי לה כבוד ולשפר את תדמיתה הבי !לאומית.

♦
מבוא
אתרי תיירות )להל ג אתרי( ה אתרי היסטוריי ,אתרי עתיקות ,אתרי לאומיי או דתיי,
אתרי טבע או תרבות .הצלחתה של המדינה לשמר אות כראוי עשויה להוסי לה כבוד ולשפר את
תדמיתה הבינלאומית .ניהול הנכו של האתרי  פיתוח ,תחזוקת ,הקלת הגישה אליה
ושיווק  הוא תנאי הכרחי לשימור האטרקטיביות שלה ולהגדלת מספר המבקרי בה .אתרי
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תיירות בערי ובמועצות מקומיות ואזוריות ה באחריות של גורמי שוני ;9בי אלה אתרי
רבי שתחזוקת באחריות הרשויות המקומיות.10
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל  הלמ"ס( ,בשנת  2009נכנסו לישראל כ2.7
מיליו תיירי ,וההוצאה הממוצעת לתייר במחצית הראשונה של אותה שנה הייתה כ 1,100דולר
של ארה"ב .לענ התיירות נודעת חשיבות גדולה מבחינות רבות ,ופיתוחו תור לפיתוח כלכלי,
חברתי ותרבותי של המדינה בכלל ושל הרשות המקומית בפרט .הגדלת מספר התיירי ברשות
מקומית עשויה לצמצ פערי בי המרכז לפריפריה ,להביא ליותר שוויו בי אזורי במדינה,
ליצור מקומות עבודה נוספי ולתרו להקמה ולפיתוח של מוסדות תרבות שוני  תאטראות,
מועדוני ומוקדי בילוי.
על פי  ,11World Travel & Tourism Councilנודעת חשיבות רבה למעורבות הממשלה בתכנו
ארו' הטווח של פיתוח התיירות .למודעות של מקבלי ההחלטות ברמה הארצית וברמה המקומית
לחשיבות הנושא תרומה מכרעת לתחזוקה ולפיתוח ראויי של האתרי.
בחודשי ינוארדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי את הנושאי האלה :א .יחסי
הגומלי בי משרד התיירות ובי הרשויות המקומיות בכל הנוגע לפיתוח אתרי תיירות ושיטת
המימו התוא ) .(Matchingב .ניהול אתרי תיירות ברשויות המקומיות ותחזוקת .ג .פיקוח
ובקרה של יחידת הפיקוח והבקרה של משרד התיירות על תחזוקת האתרי )להל  יחידת
הביקורת(.
על מנת לשק את מגוו אתרי התיירות בישראל בחר משרד מבקר המדינה להתמקד בשש ערי
שאתרי התיירות בה מגווני ובעלי חשיבות היסטורית ,דתית ותרבותית ,ומשרד התיירות השקיע
במש' השני כספי בפיתוח .הביקורת נעשתה ברשויות המקומיות האלה :ירושלי ,טבריה,
נצרת ,עכו ,צפת ורמלה .12אתרי התיירות שבה נעשתה הביקורת ה אתרי שמשרד התיירות
והעירייה הגדירו כ' ,13אתרי שבה השקיעה כספי החברה הממשלתית לתיירות )להל 
החמ"ת( ואתרי הנצחה .ביקורת השלמה נעשתה במשרד התיירות ,בחמ"ת ובחברה לפיתוח עכו
העתיקה )להל  החל"פ(.14

__________________
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בהתא לסוג האתר רשות הטבע והגני  ,רשות העתיקות ,חברות עירוניות ,עמותות עירוניות ,משרד
התיירות ,רש ההקדשי  ,הוואק ועוד.
על פי א' מידני ונ' אוריאלי ,‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ È‡¯· ËÙ˘Ó‰ - ‰˘ÚÓÏÂ ‰ÎÏ‰Ï ˙Â¯ÈÈ˙ È È„ ,בורסי הוצאה
לאור של ספרי משפט ) ,(2007עמ'  ,83חוק שירותי תיירות ,התשל"ו  ,1976הוא החיקוק הבסיסי
המספק את התשתית המשפטית להסדרי החוקיי של ענ התיירות בכללותו ומשק למעשה את
המדיניות בעניי(.
ארגו( עולמי של מנהלי מאות חברות תיירות ובו פורו של מנהיגי עסקיי מתעשיית התיירות,
המייצג את הסקטור הפרטי בתעשיית התיירות העולמית ופועל להעלאת התיירות לסדר היו העולמי.
בכל אתר תיירות ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה שוב ושוב ,מדי כמה ימי ובשעות שונות.
באתרי האינטרנט שלה  ,בפרסומי שוני מפות ,חוברות וכו'.
בשנת  1993בדק מבקר המדינה את החברה לפיתוח עכו העתיקה ראו מבקר המדינה44 È˙ ˘ ÁÂ„ ,
) ,(1993עמ' .656 634
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הרשויות המקומיות שנבדקו
ירושלי
חשיבותה הדתית ,ההיסטורית והתרבותית של ירושלי לבני שלוש הדתות המונותיאיסטיות
הגדולות ואתריה הייחודיי הופכי אותה לאב שואבת לתיירי; בכוחה של ירושלי ,שהעיר
העתיקה שלה הוכרזה "אתר מורשת עולמית" 15בשנת  ,1981להפו' לאחת מערי התיירות
המבוקשות בעול .על פי סקר שעשתה החברה הבי לאומית ) Ernst & Youngלהל  חברת
הייעו*( בקרב צרכני ותיירני בחו"ל ,ירושלי "היא האטרקציה החשובה ביותר בישראל
לתיירי מכל רחבי העול" .על פי הלמ"ס ,בשנת  2008היו לינות התיירי הזרי במלונות
התיירות בירושלי כ 34.6%מכל הלינות במלונות האר*.
על פי נתוני החמ"ת ,בשני  20082000הושקעו בפיתוח אתרי תיירות בירושלי כ 364מיליו
ש"ח .בשני העשורי האחרוני הכינו גופי שוני 16מספר תכניות 17לקידו התיירות בעיר
ולפיתוח אתריה השוני .שני דוחות  דוח ועדה ציבורית לבחינת טיב השירות והמוצר התיירותי
בישראל )להל  הוועדה הציבורית( ודוח חברת הייעו* )ראו להל (  עסקו בבעיות קידו
התיירות בירושלי.
בשני  2003ו 2008בדק משרד מבקר המדינה 18את הניקיו בירושלי ועסק ג באזורי התיירות,
כגו אג העיר העתיקה .בשנת  2008נמצא כי כתוצאה ממחסור בכלי אצירה בעיר העתיקה,
"האשפה נערמת בסמטאות ומותירה עליה  ."ÌÈ‰Î ÌÈÓ˙Îעוד נמצא כי בעיר העתיקה חמורה
מאוד בעיית ה ˙Â‡ÓÒÈÒוה‚¯ ,ÈËÈÙשלעיתי העירייה מכסה בצבע במקו למוחק )ההדגשה
אינה במקור(.
טבריה
העיר טבריה הוקמה בסביבות שנת  20לסה"נ ונקראה על ש הקיסר הרומי טיבריוס .היא הפכה
למושב האחרו של הסנהדרי ובה א נכתב התלמוד הירושלמי .במרוצת הזמ שלטו בה רומאי,
מוסלמי וצלבני.
בשני  20081999הכינו עיריית טבריה ,משרד התיירות והחמ"ת בשיתו ע יועצי חיצוניי
מספר תכניות 19בעניי קידו המער' התיירותי בטבריה ופיתוחו ,ולפיה פותחו בה פרויקטי
__________________
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אתר מורשת עולמית הוא אתר שהוכרז על ידי ועדת המורשת העולמית של אונסק"ו כאתר הראוי
לשימור בזכות חשיבותו המיוחדת למורשת המשותפת לאנושות .ראו ג מבקר המדינהÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
 ,2005 ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰בפרק "שימור מבני ואתרי" ,עמ' .66
ביניה משרד התיירות ,החמ"ת ועיריית ירושלי.
ביניה דוח "השקעות בתיירות בירושלי" מפברואר ) 1994להל $ #דוח השקעות  ,(1994שהוכ #על
ידי משרד התיירות ,החמ"ת ,עיריית ירושלי והחברה לפיתוח ירושלי )להל $ #הרל"י(.
מבקר המדינה‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ,
‚· ,2003 ,‰‰Âעמ'  ;318$277מבקר המדינה ,2008 ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,עמ' $715
) 752להל $ #דוח ניקיו.(2008 #
ביניה" #תוכנית פרוגרמטית לפיתוח התיירות בטבריה" ממאי " ,1999תקציב מוצע ותוכנית עבודה
תלת$שנתית לביצוע פרויקטי בשני "2007$2009$2008 :מדצמבר  2006ודוח מסכ של "הוועדה
לקביעת יעדי ומדיניות בנושא טבריה" מפברואר .2008
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תיירותיי באות שני .מנתוני הלמ"ס עולה כי מספר לינות התיירי בטבריה גדל בשני
האחרונות בקצב גדול יותר מקצב גידול הלינות הארצי.
נצרת
על פי הממצאי הארכיאולוגיי שנחשפו במערה שלמרגלות הר הקפיצה ,אזור נצרת היה מיושב
כבר בתקופה הפרההיסטורית .אול את הפרסו האמתי קיבלה העיר לפני כאלפיי שנה )אז
הייתה כפר יהודי קט ( בזכות ישוע הנוצרי שבילה בה את רוב חייו .תנופת פיתוח רבה במיוחד
ניכרה בה במאה התשעעשרה כשהותר למעצמות אירופאיות לבנות בה את מוסדות הדת
הנוצרית.
בשני  20011993השקיעה החמ"ת כ 150מיליו ש"ח בפיתוח התשתיות בעיר ומשרד
התחבורה השקיע סכו דומה בפיתוח רשת הכבישי בה .תחזוקת אתרי אלה הוטלה על עיריית
נצרת בחוזי שחתמה ע החמ"ת.
לדברי ראש עיריית נצרת ,מר ראמז ג'ראיסי" ,תרומת התיירות לנצרת היא עצומה" .למשל ,בשנת
 2008נרשמו במלונות העיר כ 280,000לינות תיירי .באותה שנה הועסקו בה  800עובדי ,ועוד
אלפי עובדי נהנו מהצמיחה ומהשגשוג בעיר.
עכו
מבחינה תיירותית עכו מחולקת לשני חלקי  עכו העתיקה ,העיר המוקפת חומה ,והעיר
המנדטורית  הנמצאת מחו* לה .עכו העתיקה הוכרזה כעיר היסטורית לשימור בהכרזה מיוחדת
כבר על ידי שלטו המנדט הבריטי ,בשנת  ;1942בשנת  2001היא נכללה ברשימת אתרי המורשת
העולמית של אונסק"ו .אחד הנימוקי לבחירתה היא העובדה שבעיר נשתמרו באופ יוצא דופ
מבני משתי תקופות  התקופה הצלבנית והתקופה העות'מאנית.
בשני  20001993קיבלה הממשלה כמה החלטות בעניי הטיפול בעכו בכלל ובעכו העתיקה
בפרט .בעקבות החלטות ממשלה משנת  1993ובעקבות החלטת דירקטוריו החל"פ ממרס באותה
שנה הוכנה תכנית לפיתוח עכו העתיקה  "עכו העתיקה  תכנית כוללת" .בהזמנת משרד התיירות,
החמ"ת ועיריית עכו הוכ במרס " 2008סקרפרוגרמה לפיתוח תיירות בדגש העיר המנדטורית"
)להל  סקר עכו( לש פיתוח התיירות בעכו ,בעיקר בעיר המנדטורית ,כדי "להרחיב את גבולות
ההשפעה הכלכלית אל מעבר לחומות העיר העתיקה".
צפת
העיר מוזכרת לראשונה ברשימת מבצריו של יוס ב מתתיהו במאה הראשונה לסה"נ .במש'
השני שלטו בה רבי  ערבי ,צלבניַ ,מ ְמל12י ,מצרי ,תורכי ועוד .ברוב שנות קיומה היה
בה יישוב יהודי שיצר מורשת מרתקת המושכת מבקרי מכל רחבי העול.
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בעבר הוכנו מספר תכניות לפיתוח התיירות בעיר ולקידומה .לקראת שנת  2007הוכנה "תכנית
פיתוח ]תיירות[ ויישו לשני ) "20102007להל  תכנית הפיתוח לצפת( .20בינואר 2009
התפרס דוח מסכ של הוועדה לבחינת מעמדה התיירותי של צפת )להל  הדוח של צפת(.
הוועדה ,שהורכבה מנציגי משרד התיירות ועיריית צפת ,בחנה דרכי שונות לקידו התיירות בעיר
והציגה המלצות בעניי  .המלצותיה הוצגו בפני מקבלי ההחלטות בעירייה ובמשרד התיירות.
יישומ בעיר החל באופ הדרגתי.
רמלה
העיר רמלה נוסדה בשנת  715לסה"נ בידי סולימא עבד אלמלכ מבית אומייה כבירת אר* ישראל.
היא הוקמה כמרכז אסלאמי ונבנו בה מבני פאר רבי .ע הכיבוש הצלבני נוספו לה מבני דת
נוצריי שכ לפי האמונה הנוצרית נולד בה יוס הרמתי ,מתלמידיו של ישו.
ב 2007גיבשה עיריית רמלה תכנית לפיתוח תשתית תיירותית בעיר )להל  תכנית התיירות
לרמלה( ,על בסיס תכנית תיירותית שהוכנה בשנת  ,1991והגישה אותה לשר התיירות דאז ,מר
יצחק הרצוג ,ביולי אותה שנה .בי השאר ,נקבעו בה סדרי עדיפויות לפיתוח אתרי שוני בעיר,
והוצעו דרכי להגדלה ניכרת של מספר המבקרי בה.

מסד נורמטיבי
החובות והסמכויות של רשות מקומית הנוגעות לתחזוקת אתרי תיירות ביישוב ולקביעת שמות
הרחובות וסימו הבנייני אינ מוסדרות במפורש ,אול ה חלק מחובותיה וסמכויותיה 21של כל
רשות מקומית לדאוג לתחזוקה ,לתברואה ,לפינוי אשפה ולניקוי המרחב הציבורי בתחומה .חוק
שמירת הניקיו  ,התשמ"ד ,1984קובע את חובותיה של רשויות מקומיות בתחומי האמורי
לעיל ומעניק לה סמכויות לש מילוי חובות אלה .בפקודת העיריות מעוגנת ג סמכות הרשות
המקומית לחוקק חוקי עזר שוני ,22בי היתר חוקי עזר הנוגעי לאכיפת השמירה על הסדר
העברות בתחומה .בשנת  2007פרס
והניקיו בתחומה ,וכ מעוגנת בו סמכותה לפעול נגד מבצעי ֵ
__________________

20
21
22

התכנית הוכנה על ידי המינהלה לפיתוח תשתיות ותיירות בצפת )גו שפעל בשני  20072001ועסק
בפיתוח פרויקטי תשתיתיי בעיר( בשיתו ע עיריית צפת ,ע משרד התיירות ,ע החמ"ת וע
משרדי התחבורה ,הפני ,השיכו! והדתות.
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל! פקודת העיריות( )סעיפי  242 ,235ו ;(249בפקודת המועצות
המקומיות; בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א) 1950סעי  ;(146בצו המועצות המקומיות )ב(,
התשי"ג) 1953סעי  ;(146בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958סעי .(63
ראו ,למשל ,חוק עזר לירושלי )שמירת הסדר והנקיו!( ,התשל"ח ;1978חוק עזר לטבריה )רוכלי(,
התשכ"ט ;1969חוק עזר לטבריה )ניקוי מגרשי ,חצרות וכניסות לבנייני( ,התשכ"ה ;1965חוק
עזר לנצרת )רוכלי( ,התשכ"ז ;1967חוק עזר לנצרת )שימור רחובות( ,התשמ"ד ;1984חוק עזר
לדוגמה לעיריות )שמות לרחובות ולוחיותמספר לבניני( ,התשל"ב ,1972שאומ .על ידי מועצת
עיריית עכו במרס  ;1982חוק עזר לעכו )שילוט( ,התשנ"ג ;1992חוק עזר לעכו )החזקת בעלי חיי(,
התשמ"ח ;1988חוק עזר לצפת )קביעת לוחיות מספרי בבניני( ,התש"י ;1949חוק עזר לצפת
)מודעות ושלטי( ,התש"ס ;2000חוק עזר לרמלה )שילוט( ,התש"ס.2000
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משרד התיירות חוזר מנכ"ל 23בעניי הקצאת משאבי לפיתוח תשתיות תיירותיות אשר הוראותיו
חלות על הרשויות המקומיות.

דוחות בי לאומיי ומקומיי בענייני תיירות
 .1במחצית הראשונה של  2006שכרו משרד האוצר ומשרד התיירות את חברת הייעו* כדי
שתחקור את הפוטנציאל התיירותי של מדינת ישראל ואת תפקידי הממשלה בתחו .בנובמבר
 2006פורסמו תוצאות המחקר בדוח בש ") "Tourism Market Studyלהל  דוח חברת
הייעו*( ,והמנכ"לי של שני המשרדי )התיירות והאוצר( הודיעו כי ה מאמצי את מסקנותיו.
בדוח צוי כי על א המגוו והער' ההיסטורי הרב והייחודי של אתרי התיירות בישראל ה
סובלי מרמת תחזוקה לקויה ומתשתיות ציבוריות לא מספקות ,ורוב מוקדי התיירות אינ עומדי
כלל בתקני בי לאומיי .הדוח הצביע על הצור' לבחו את השירות בענ התיירות על מנת
להבטיח את איכותו של המוצר התיירותי ,ואחד הפתרונות שהציע היה השקעת הו מ המגזר
הציבורי ומ המגזר הפרטי באתרי תיירות מרכזיי.
 .2בעקבות דוח חברת הייעו* ותלונות שהועברו למשרד התיירות על העדר תק של שירותי
בתעשיית התיירות ,על שירות לקוי ועל מתקני לא ראויי ולא מתוחזקי ,מינה בנובמבר 2006
שר התיירות דאז ,מר יצחק הרצוג ,את הוועדה הציבורית .24מינויה של הוועדה חודש במאי 2007
על ידי שר התיירות דאז ,מר יצחק אהרונובי*' .על פי מסקנותיה שפורסמו באפריל ) 2008להל 
דוח הוועדה הציבורית(" ,באר* קיי פוטנציאל שיווקי שעדיי אינו ממוצה" .לדעתה ,א יושקעו
המשאבי בתשתיות הפיזיות ,יהיה אפשר להגדיל בצורה ניכרת את מספר התיירי במדינה .לדעה
זו שותפי ג אנשי אקדמיה .25הוועדה הציבורית ציינה שבישראל אתרי אטרקטיביי וייחודיי,
א' רמת השירות ,רמת התחזוקה ורמת מרכיבי מסוימי של המוצר התיירותי נופלות מהמקובל
בארצות תיירות מתוקנות ,ואי לה תשתית מפותחת של שירותי ,במיוחד עבור התיירי
העצמאיי .היא קבעה שיש צור' "להעלות את נושא התיירות בסדרי הקדימות הלאומיי
כלכלייתדמיתיי" והמליצה כי תיבח מערכת האסדרה )רגולציה( בענ ,וכפועל יוצא ישופר
מער' הפיקוח והאכיפה של משרד התיירות.
המלצות הוועדה הציבורית נדונו ובחלק אומצו במשרד התיירות .בתשובת המשרד למשרד מבקר
המדינה ממרס  2010נאמר שהוא החליט ללמוד את המודל האירופי של ערי התיירות תו' יישומו
באופ ניסיוני בתלאביב .הדבר הותנה בהסכמת רשויות מקומיות ,בגיבוש תקני ומדדי
בהסכמת משרד הפני ובקבלת תקציב ממשלתי הול .המשרד ג החליט לבדוק ניקיו ותחזוקה
של אתרי תיירות ,שיפור תשתיות ואת סל השירותי לתייר עצמאי )תשתית שירותי המידע לתייר,
שילוט ועוד(.
ÈÙÂ¯È‡‰ Ï„ÂÓ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â ˜ÒÓ ÌÂÒ¯ÙÓ ÌÈÈ˙ ˘ ÛÂÏÁ
__________________
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הוועדה בראשות ד"ר ישראל פלג מנתה  11חברי.
ראו ,למשל ,ד גבעו" ,פיתוח תיירות בירושלי כעיר פוסטתעשייתית" ,בתו! גור עופר )עור!(ÔÂÊÁ ,
) ÌÈÏ˘Â¯ÈÏהתשס"ט ,(2009עמ' .165
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חלקו של משרד התיירות בפיתוח אתרי תיירות
משרד התיירות עוסק בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות; אחדי מיעדיו ה שיפור המוצר
התיירותי ,גיוונו ובקרה על איכותו.
Â‡ ÔÈ„· ,„¯˘Ó· "˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡" ¯„‚Â‰ ‡Ï ,2009 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
·˘È˘ ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎÏ ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ - ‰˜ÈÒÙ
.˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙ˆÂ·˜· Â‰˘ÏÎ ÌÂ˜Ó ˙ÏÏÎ‰Ï
˙‡ Ú·˜ÈÂ "˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡" ¯È„‚È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÂÊ ‰¯„‚‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰
משרד התיירות הודיע למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי מלבד ההגדרה בחוזר המנכ"ל
שאימ* למימוש מטרות החוזר הוא מתנגד להגדרה מחייבת של המונח משו שהדבר עלול לגרו
לו הוצאות מוגזמות ועיסוק בתחומי שבסמכות משרד הפני והרשויות המקומיות.
Ì˘Ï ˜¯ ‡Ï ‰˘Â¯„ "˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡" ˙¯„‚‰ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙÏÂ Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï ÌÈ˜˙ ˙ÚÈ·˜ Ì˘Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯˙‡‰ ÁÂ˙ÈÙ ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰
.ÍÎ

יחסי הגומלי בי משרד התיירות ובי הרשויות המקומיות
לדעת הוועדה הציבורית ,נדרשי שינוי מהותי ביחסי הגומלי בי משרד התיירות לבי הרשויות
המקומיות בתחו התיירות והגברת התיאו שלו ע משרדי ממשלה אחרי ,בעיקר ע משרדי
הפני והתחבורה .הוועדה המליצה ליצור מעמד מוכר של "עיר תיירות" וסברה כי אי מנוס
מאימו* כלי מנהליי מסוימי לחיזוק של "ערי תיירות" )לרבות הגדרת חובות ,זכויות ותקצוב
הול( ,ומסיורי ביקורת ומעקב רבשנתי בערי תיירות ובמתחמי תיירות מרכזיי .שדרוג איכות
המוצר והשירות התיירותי ,עלפי הוועדה הציבורית ,מחייב סיוע ממשלתי במספר תחומי ובי
השאר בתחזוקת האתרי .לדעת הוועדה ,יש לעג את מעמד ערי התיירות בחקיקה כדי שיחייב את
משרד הפני להקצות לה תקציב מיוחד במסגרת המענק השוט לאיזו תקציבי.
הוועדה הציבורית דגלה בהגדרת אחריות מוניציפלית ברורה לתחזוקת מתחמי תיירות .ע זאת,
כיוו שלדעת הוועדה רוב הרשויות אינ מתפקדות כנדרש בעניי  ,היא סברה שאי מנוס מאימו*
תהלי' שינוי הדרגתי .הגדרת האחריות המוניציפלית צריכה להיות מעוגנת בחוקי או בהסדרי
מינהליי רציניי ,מלווה בקבלה הדרגתית של זכויות וחובות על ידי הרשויות ובחיזוק כללי
המשחק הנוגעי לערי התיירות .לפי התכנית המוצעת ,ערי התיירות יזכו למעמד מוכר ממשרד
הפני ולתקצוב מיוחד.
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ÂÓÎ ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ˙Â¯ÈÈ˙ È¯Ú ˙¯„‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÊÎ¯Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÂÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰ .˙"ÓÁ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
·‰È‰˙ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˜˘ÓÏ ‰‡Â˘˙‰ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÂÈ˙ÂÚ˜˘‰ ÊÂÎÈ¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È„Ó
.¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰

השקעות משרד התיירות בפיתוח אתרי תיירות ברשויות מקומיות
 .1משרד התיירות מפעיל את החמ"ת ,שהיא בבעלות מלאה של הממשלה ,כזרועו המבצעת
לש יישו מדיניות פיתוח התשתיות בתחו התיירות .בי שאר מטרות החמ"ת :פיתוח תשתיות
ציבוריות לתעשיית התיירות ,פיתוח אתרי תיירות חדשי ,ייזו והכנה של תכניות תיירות אזוריות
ומקומיות להעלאת רמת השירות לתייר ולמבקר ,תיאו הפיתוח בי גופי ממשלתיי וציבוריי
כגו משרד התיירות ,קר הקיימת לישראל ,הסוכנות ורשות הטבע והגני ובי הרשויות המקומיות
ופיתוח תשתיות בתחו התיירות והתאמת לבעלי צרכי מיוחדי.
 .2השתתפות הרשויות המקומיות בפיתוח ובתחזוקה של תשתיות אלה היא אב יסוד בתפיסת
משרד התיירות ,ועל כ מעוגני נושאי אלה בחוזי שלרוב ,החמ"ת חותמת ע הרשויות .מימו
רוב הפיתוח של אתרי התיירות בישראל נעשה בשיטת המימו התוא  ) Matchingלהל 
המימו התוא או שותפות מימונית (26בי הרשויות המקומיות לבי משרד התיירות.
עלפי חוזר מנכ"ל ,שהוראותיו חלות ,כאמור ,על הרשויות המקומיות ,מימו פרויקטי ברשויות
מקומיות יתחלק בי משרד התיירות לרשויות ,ושיעורו ייקבע בהתא למצב החברתיכלכלי של
אוכלוסיית ולפוטנציאל גביית הארנונה שלה  .נקבע בו מודל לדירוג פרויקטי לפיתוח תיירותי
ועל פיו "פרויקט תיירותיתשתיתי שדורג כמועד בזכות ציונו המשוקלל הגבוה במודל ,יחויב
לעמוד בשני תנאי לפני חתימת הסכ התקשרות לביצועו מול רשות מקומית או גו ממלכתי
רלבנטי" :א .הסכ שותפות מימונית ע הרשות המקומית .ב .הסכ תחזוקה עמה.
המימו התוא
 .1לפי מדיניות משרד התיירות ,הרשויות המקומיות תשתתפנה בעלות פיתוח פרויקטי
תיירותיי בתחומיה  ,והוא מקפיד על כ' בהתא לתפיסתו כי השתתפות הרשות המקומית
במימו תגדיל את הסיכויי שלאור' זמ היא תשקיע כס ג בתחזוקתו .לפי חוזר מנכ"ל ,שיעור
השתתפות הרשות במימו ינוע בי אפס  לרשויות בדרג הנמו' ביותר ,ל  60%לרשויות בדרג
הגבוה ביותר .במקרי שבה על הרשות המקומית לממ חלק מהפרויקט ,כפי שקבע משרד
התיירות ,עליה לשאת לפחות בשליש מחלק זה ממקורותיה ,ואת השאר היא יכולה לגייס
ממקורות נוספי )ממשלתיי ,מוסדיי או פרטיי( .במשרד התיירות גובשה טבלה שבה נקבעו
שיעורי המימו התוא לכל רשות מקומית .למשל ,נקבע ששיעורי ההשתתפות של עיריות
ירושלי ,צפת ורמלה יהיו עשרי אחוזי.
__________________
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במהל' הביקורת טענו רשויות מקומיות כי א שעל פי חוזר מנכ"ל מימו פיתוח אתרי התיירות
פרוגרסיבי  עדיי קיימי פערי בתמיכה הממשלתית ברשויות חזקות לעומת חלשות ,ובפועל
התמיכה בחזקות גדולה יותר מ התמיכה בחלשות .עוד נטע כי רשויות חלשות מתקשות לממ
את חלק וכתוצאה מכ' ה מפסידות את התמיכה הממשלתית ,אשר מועברת לעתי לרשויות
שמסוגלות לממ את חלק במימו התוא ,וכ' הפער בי הרשויות המקומיות מועצ עוד יותר.27
סמנכ"ל בכיר לכלכלה ,תכנו ותשתיות במשרד התיירות אישר באוקטובר  2007את עובדת גריעת
התקציב מרשויות מקומיות שאינ יכולות לעמוד בחלק במימו פרויקטי.
עיריות ירושלי ורמלה ציינו בתשובותיה מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה כי ה לא היו
מודעות לחוזר מנכ"ל ולנוהלי המימו התוא של משרד התיירות .עיריית ירושלי אישרה כי
משרד התיירות מימ  70%מעלות פרויקטי "בעלי אופי תיירותי" מובהק ושיעור נמו' מזה של
פרויקטי "בעלי אופי עירוני" .העירייה טענה כי במקרי שבה עלות הפרויקט גבוהה מהעלות
המוכרת על ידי המשרד ,היא נדרשה להחליט א להשלי ממקורותיה את ההפרש או לוותר על
הפרויקט .פירוש הדבר שבמקרי האמורי שיעור המימו התוא של העירייה בפועל )30%
ומעלה( גבוה מזה שקבע משרד התיירות ).(20%
 .2במקרי שבה לא יהיה ביכולתה של רשות מקומית להתחייב לחלקה היחסי אמור משרד
התיירות להפעיל על פי חוזר מנכ"ל נוהל חריגי כדי לבחו אפשרות להגמשת חלוקת נטל
המימו  .הסמכות להחליט בדבר ההחרגה נתונה בידי ועדת ההשקעות לתשתיות הפועלת במשרד
התיירות.
ממסמכי משרד התיירות שבה עיינו עובדי משרד מבקר המדינה עולה כי בחלק מהמקרי אישרה
ועדת ההשקעות לתשתיות את שיעור ההשתתפות של חלק מ הרשויות המקומיות במימו כשהוא
גבוה מזה שנקבע בחוזר המנכ"ל.
בתשובת החמ"ת למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010נאמר כי היא רואה בשיעור המימו
התוא שקובע משרד התיירות "שיעור מינימלי" .ג משרד התיירות אישר זאת בתשובתו למשרד
מבקר המדינה ממרס  2010וקבע שא הרשות המקומית מוכנה ויכולה לממ יותר מחלקה לפי
המודל בחוזר המנכ"ל" ,הרי זה מבור' ,ומאפשר למשרד לבצע פרויקטי נוספי".
¯·Â„Ó˘ Ú·˜ ‡Ï Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ· ÈÎ ˙"ÓÁÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙"ÓÁ‰ ÏÚÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÈÏÓÈ ÈÓ Ì‡Â˙ ÔÂÓÈÓ ¯ÂÚÈ
¯ÊÂÁ ,Ì Ó‡ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ì‡È·‰ÏÂ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ Ì‡Â˙‰ ÔÂÓÈÓ‰
¯·„‰ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˙Â‚¯Á‰ ¯˘Ù‡Ó Ï"Î Ó
˙˜ÔÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ‰‚¯Á‰ ÔÎÏÂ ÔÂÓÈÓ· „ÂÓÚÏ ‰˘˜˙Ó ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· Û
È˙Â¯ÈÈ˙ ÈÙÂ‡ ÏÚ· Ë˜ÈÂ¯Ù ÔÈ· ÔÈÁ·Ó Â È‡ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ .Â˙ Ë˜‰· ˜¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ Ì‡Â˙‰
¯ÊÂÁ· ‰ ÈÈˆÏ ÂÈÏÚ ,ÂÊÎ ‰ Á·‰ „¯˘Ó‰ ˙Ú„Ï ˙ÓÈÈ˜ Ì‡Â ,È Â¯ÈÚ ÈÙÂ‡ ÏÚ· Ë˜ÈÂ¯Ù ÔÈ·Ï
.Ì‰È‚ÂÒÏ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÈÁ·˙ ÚÂ·˜ÏÂ Ï"Î Ó

__________________

27

ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "תקצוב שירותי הרווחה לרשויות מקומיות 
היעדר שוויו" )ממצאי מעקב( ,עמ'  ;651א' ב בסט ,מ' דה" ,המשבר ברשויות המקומיות"ÌÂ¯ÂÙ ,
˜ ,(2008) ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰Ï 16-‰ ‰È¯ÒÈעמ' .2726
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˘ÔÁË˘· ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÛÂ˙È
) : ˙ Ù ˆ .1א( מאז שנת  2007דני עיריית צפת ,החמ"ת ומשרד התיירות בשיעור מימו
פרויקט רחוב חטיבת יפתח ,כביש הגישה היחיד אל ג המצודה ,שפותח בעבר על ידי החמ"ת.
באוגוסט  2008ובפברואר  2009פנו ראש עיריית צפת דאז ,מר ישי מימו  ,וראש העירייה המכה ,
מר איל שוחט ,לסמנכ"ל בכיר לכלכלה ,תכנו ותשתיות במשרד התיירות בבקשה לבטל את
השתתפות העירייה במימו התוא .לטענת" ,עיריית צפת נמצאת כבר מספר שני בתכנית
הבראה ומלווה בחשבי מלווי" ,עלכ ימנע המש' המימו התוא פיתוח פרויקטי תיירותיי
כלשה בעיר .בתחילת ינואר  2009הוטל על סמנכ"ל בכיר לתכנו  ,כלכלה ותשתיות במשרד
התיירות ,לבחו "כיצד להכניס את צפת לוועדת חריגי לפטור ממאצ'ינג" .הבקשה לביטול
המימו התוא הועלתה ג בדיו שהתקיי בי ראש עיריית צפת ,מר איל שוחט ,ובי שר
התיירות ,מר סטס מסז'ניקוב ,ביוני .2009
עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא נפתרה בעיית המימו התוא בצפת ולא הוחל בביצוע
הפרויקט.
)ב( במהל' שנת  2008הקצה משרד התיירות שני מיליו ש"ח לפרויקט "מסו תיירי  קר
היסוד" 300 ,אל ש"ח  לפרויקט "סמטת פוטו גול " ,ו 1.75מיליו ש"ח  לפרויקט "כיכר העיר
העתיקהארלוזורוב" .אול לא הוחל בביצוע עקב אייכולתה של עיריית צפת לעמוד בתנאי
המימו התוא .תשובת החמ"ת למשרד מבקר המדינה מבהירה כי שיטת המימו התוא ממשיכה
להוות חס לפיתוח פרויקטי בעיר.
˙ÂÈÂ˘¯ È·‚Ï Ì‡Â˙‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÁÒÂ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÏÂ˜˘È ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘Ì‡Â˙ ÔÂÓÈÓ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ Ï˘ ˙Ù¯Â‚ ‰È ˙‰˘ ¯¯·˙Ó .˙Ùˆ Ï˘ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ Ô·ˆÓ
˘˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ÏÂˆÈ -È‡ÏÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÈÏ·Ï ‰Ó¯‚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
˘.Ú·˜ ‡Â‰
 : ‰ Ï Ó ¯ .2כאמור ,לפי חוזר מנכ"ל ,חלקה של העירייה במימו פיתוח פרויקט לא יפחת
משליש משיעור השתתפותה במימו שנקבע בו .א .בדצמבר  2008נחת בינה ובי החמ"ת הסכ
לפרויקט משות במסגד הלב  ,ועל פי נספח ב' להסכ ,מימונו יתחלק באופ שווה בי החמ"ת
לעירייה .מהמסמכי בעירייה עולה כי עיריית רמלה מימנה את מלוא חלקה בפרויקט באמצעות
תקציב שקיבלה ממשרד הפני ,ולמשרד התיירות לא היה מידע על כ' .ב .בדצמבר  2008נחת
בי החמ"ת ובי עיריית רמלה הסכ למימו עבודות איטו ושיקו בברכת הקשתות .על פי
החוזה ,עלותו המשוערת של הפרויקט הייתה  600אל ש"ח ,והוא היה אמור להיות ממומ בידי
העירייה ובידי החמ"ת שווה בשווה .מהמסמכי עולה כי במועד סיו הביקורת הייתה עלותו
 1,050,000ש"ח; ÂÓÏÂ˘ ,‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ È„È· ÌÈÓÏÂ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ Á"˘ 750,000
 .ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÙÒÎÓ ÛÂÒ·Ïג במקרה זה לא הועבר למשרד התיירות המידע על השתתפות
משרד הפני במימו הפרויקט.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד התיירות ,כי אינו יכול לבדוק את מקורות המימו
הנוספי של הרשויות המקומיות וא אינו רואה בכ' צור'.
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Ì‰Ó Ú„È Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÔÂ ‚ Ó ¯ÂˆÈÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,Û˙˙˘Ó ‡Â‰ Ì ÂÓÈÓ·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó
Ï"Î Ó ¯ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· ‚Â‰ Ï ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ· ˙Â„ÓÂÚ
·.˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Û˙˙˘Ó Ì ÂÓÈÓ·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù

✯
‰ÏÂÏÚ ÔÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ .Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
„¯˘Ó‰ Ì‡ .ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡ ¯ÊÂÁ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÂÈÙÈÚÒ Ì‚˘ Ô‡ÎÓÂ Ô‰· ÏÂÊÏÊÎ ˘¯Ù˙‰Ï
Â‡ ÌÏÂËÈ· ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈˆÂÁ Ì È‡ ÂÏ˘ Ï"Î Ó‰ ¯ÊÂÁ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÈÚÒ˘ ¯Â·Ò
‡˙ .Ì ÂÎ„Ú

ניהול התיירות ברשויות המקומיות

29

 .1בשנת  2000פרס האיחוד האירופי מסמ' 28העוסק בניהול איכות מתוכלל של התיירות
בערי .על פי המסמ' ,ניהול כזה מקדיש תשומת לב לתועלת שאותה מפיק התייר מרגע קבלת
המידע הראשוני על יעד הביקור ועד קבלת השירותי בו לאחר הגעתו לש ומאפשר את שיפור.
 .2בשנת  2007פרס ארגו התיירות העולמי 30את "A Practical Guide to Tourism
) "Destination Managementלהל  מדרי' הניהול( ,שממלי* לאחראי ליעדי התיירות
ַ9ית מביקוריה תו' הבטחת
להשקיע מאמצי ביצירת סביבה שתאפשר לתיירי להפיק הנאה ְמר ִ
מת ֵא לניהול היעד
רווחי לקהילה המקומית ופיתוח ברקיימא .המדרי' ממלי* להקי ארגו ָ
)להל  ארגו הניהול( .למשל ,הוא ממלי* לרכז תחת קורת הגג של ארגו הניהול שירותי מידע
לתייר ,ניהול של יעד התיירות ,טיפול בתשתיות בסיסיות ,פיתוח וניהול של אטרקציות ,מיתוג
ושיווק של היעד ,פיתוח אסטרטגיה ומחקר ופיתוח .על פי המדרי' ,המגזר הציבורי יישאר לעול
המקור לרוב תקציבי הארגו ; האחרו יכול להיות מופעל על ידי הרשות המקומית או בשיתו
פעולה שלה ע המגזר הפרטי.

__________________

28
29
30

ראו:
European Commission, Tourism Unit, Towards quality urban tourism.
Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations (2000).
ניהול אינטגרטיבי המתייחס לכל היבטי שהותו של התייר ביעד.
ארגו התיירות העולמי ,שבו חברות  161מדינות ,הוא פורו עולמי לנושאי מדיניות תיירותית ומקור
לידע מעשי בתחו.
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שיטות ניהול אתרי תיירות ברשויות מקומיות בישראל
אתרי תיירות ברשויות המקומיות מנוהלי במספר דרכי :באמצעות חברות ממשלתיות לתיירות,
ְ9רשויות או במחלקות תיירות ָ9רשויות ובידי תאגידי מוניציפליי )חברות ועמותות(.
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 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1בדוח השקעות בתיירות בירושלי מ) 1994להל  דוח השקעות (1994
הומל* להקי גו ארגוני בירושלי לפיתוח תשתיות ,לעידוד יזמות ,להקמת פרויקטי תיירותיי
בעיר ולגיוס משקיעי .בדוח הוועדה הציבורית מאפריל  ,2008שקבע כי בירושלי אי תודעה של
ניהול אתרי תיירות ואי אסטרטגיה לש כ' ,צוי כי אחת מנקודות התורפה בעניי היא היעדר
רשות עירונית אחראית למכלול השירותי לתייר.
בשנת  2005התקבל חוק הרשות לפיתוח ולקידו התרבות ,התיירות וקשרי החו* של ירושלי,
התשס"ו) 2005להל  חוק הרשות( ,שלפיו תוק רשות שתפקידיה יהיו ייזו תכניות ופעילויות
לפיתוח ולקידו התרבות ,התיירות וקשרי החו* של ירושלי; עידוד היזמות בתחומי האמורי;
תיאו בי משרדי ממשלה ,רשויות וגופי העוסקי בתחומי אלה; אספקת מידע ,סיוע וייעו*
בכל הקשור לכ' .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא יוש חוק הרשות  והיא לא הוקמה.
עד תו הביקורת לא הקימה עיריית ירושלי גו לניהול התיירות בעיר ,והוא נותר מבוזר בי
גופי רבי בעירייה ומחוצה לה ,דבר שגר לניהול לקוי של אתרי התיירות בעיר.
בישיבת ועדת התיירות של עיריית ירושלי ביוני  2009צוי כי ניהול התיירות בעיר גור לתת
ניצול של פוטנציאל התיירות בה .הוועדה החליטה כי תבח הקמת גו ייעודי לתיירות בירושלי
במסגרת הרל"י בתיאו ובשיתו ע עיריית ירושלי ,ע משרד התיירות ,ע ממשלת ישראל וע
גורמי תעשיית התיירות .החלטותיה אושרו בישיבת מועצת העירייה באותו החודש .ואול בניגוד
להחלטות העירייה ,מאז אישור הועברה לידי הרל"י הפעילות לקידו התיירות בירושלי
ולשיווקה בלבד ,ואילו הניהול והתחזוקה של אתרי התיירות בעיר נשארו בידי העירייה מפוזרי
בי יחידותיה השונות.
 : ‰ È ¯ · Ë .2בתכנית לפיתוח התיירות בטבריה משנת  321999הודגשה החשיבות של הקמת
גו אשר ירכז בידיו את הפעלת שירותי "האחזקה ,הניקיו  ,הגינו  ...הנדרשי באזורי התיירות"
ואת הפיקוח עליה ,את הפעלת לשכות המודיעי לתיירי ואת הפעלת "סיירת התיירות" לאכיפת
חוקי העזר העירוניי .על אותו הגו היו אמורי להטיל ג את ריכוז עבודות הפיתוח של מתחמי
התיירות בעיר .על פי התכנית ,תפקידי אלה יכולי להיות מוטלי על גופי שהיו קיימי אז או
על חדשי.
נמצא שעד סו יוני  2009היו הפעולות לתחזוקת האזורי התיירותיי של טבריה מפוצלות בי
יחידותיה של העירייה .את התיירות בעיר ניהלו העירייה והחברה הכלכלית לטבריה :מחלקת
התיירות בעירייה עסקה בעיקר בענייני הנוגעי לשיווק העיר ואתריה לתייר ובניהול לשכת
התיירות בעיר ,והחברה הכלכלית עסקה בעיקר בתחזוקת החופי.
ביולי  ,2009בסמו' לביקורת ,עשה מנכ"ל העירייה שינוי ארגוני בניהול ובתחזוקה של אתרי
התיירות בעיר .במסגרתו הטיל על עובד עירייה את האחריות לניקיו  ,לסדר ולטיפול באזור
__________________

31
32

238

הדוח בדק את צורכי פיתוח התיירות בעיר והוכ על ידי משרד התיירות ,החמ"ת ,עיריית ירושלי
והרל"י.
תכנית שהוכנה בידי נציגי משרד התיירות ,החמ"ת והעירייה.
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התיירות ,33נוס על אחריותו למחלקת התיירות .המנכ"ל קבע כי כל אגפי העירייה חייבי
להיענות מיד לכל פנייה ובקשה של העובד .בעקבות כתבה שפורסמה בעיתו בעל תפוצה ארצית
ביולי  2009שבה קיבלה העיר ציו נמו' מאוד על רמת הניקיו מצד מורי דר' שהשתתפו בסקר
שתוצאותיו הובאו בה ,הפעילה העירייה קו טלפו מיוחד לקשר בי מורי הדר' למוקד העירוני
כדי שפניותיה יופנו "ישירות לאג התפעול".
עובדי משרד מבקר המדינה סיירו באתרי בעיר לפני השינוי הארגוני ואחריו ומצאו כי בכמה מה
ניכר שיפור בתחזוקה ,למשל ,ברחוב דונה גרציה .יחד ע זאת ,מהביקורת עלה כי אתרי תיירות
אחרי 34חייבו טיפול ייסודי של העירייה ולא חל שיפור בתחזוקת.
 : ˙ ¯ ˆ  .3רוב אתרי התיירות בנצרת שתחזוקת מוטלת על העירייה ה שטחי פתוחי 
אזור השוק וכיכר המעיי  .כמו כ אחראית העירייה לתחזוקת דרכי הגישה לאתרי התיירות.
האחריות לתחזוקת האתרי וניקיונ מפוצלת בי אגפי העירייה.
מאז שנת  2000פועלת בנצרת "עמותת נצרת לתרבות ותיירות" )להל  עמותת נצרת( שהיא
עמותה פרטית .היא מוציאה לאור פרסומי על העיר ,מפרסמת ומשווקת אותה באמצעות ארגו
סיורי למחליטני )כגו סוכני נסיעות( וארגו אירועי כגו פסטיבלי ,מפעילה אתר אינטרנט
על העיר ,בונה מסלולי טיול בעיר ומארגנת סיורי לתיירי.
בפברואר  2008התפרס דוח "העצמה ופיתוח העיר נצרת כעיר תיירות" )להל  הדוח של
נצרת( ;35על פיו ,תהפו' נצרת לעיר תיירות "בריאה" לכשיוק בה גו שיטפל באתרי התיירות
בעיר טיפול אינטגרטיבי.
 : Â Î Ú .4ניהול אתרי התיירות בעכו ותחזוקת מתחלקי בי החברה לפיתוח עכו העתיקה
ובי עיריית עכו .תחומי אחריותה של החל"פ נקבעו בתזכיר שלה לעיר העתיקה .החל"פ הוקמה
בשנת  1967כחברה ממשלתית;  9מ 11מניות היסוד שייכות למדינת ישראל .36על פי תזכיר;,37
במטרות שלשמ נוסדה נכללי פיתוח העיר העתיקה בעכו כאתר תיירותי ,שיקו האתרי וטיפול
בה ובתשתיות העיר העתיקה .פעולות החל"פ ממומנות על ידי גופי ממשלתיי שוני ,ובי
השני  20092000היא השקיעה בעיר העתיקה  204מיליו ש"ח.
ע סיו עבודות הפיתוח מועברי רוב האתרי לניהול ולתחזוקה של עיריית עכו .ע זאת ,מספר
אתרי נשארו בניהול ובתחזוקה של החל"פ שגובה דמי כניסה תמורת הביקור בה :אולמות
האבירי ,מנהרת הטמפלרי ,מוזיאו עוקשי וחמא אלבאשה .החל"פ עוסקת ג בקידו
התיירות בעיר העתיקה ,בי השאר ,באמצעות הפעלת מרכז מידע למבקרי )להל  מרכז מידע(,
אתר אינטרנט והפצת חומר פרסומי .במרכז המידע נית לקבל מפה בתשלו ,עלו על האתרי
ואפשר לצפות בסרט קצר על היסטוריה של העיר .היא ג מתחזקת את שלטי התיירות בתו' העיר
__________________
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עלפי סיכו הדיו ,אזור התיירות המוגדר הוא בי רחוב גדוד ברק לבי חמי טבריה וכולל בתוכו את
המתח שבי רחוב הגליל לבי הטיילת.
למשל ,החופי האלה :חו! גני דרו ,החו! שמתחת לטיילת אלו והחו! שמול קבר רבי מאיר בעל
הנס וג בית אלומות וקברי צדיקי )קבר רבי מאיר בעל הנס וקבר האימהות(.
הדוח הוכ במטרה "להאי %את הפיתוח התיירותי בעיר ולהעצי את התיירות כ $שימומש
הפוטנציאל" ונעשה על ידי ועדה מקצועית שהוקמה על ידי משרד התיירות ועיריית נצרת.
שתי המניות האחרות מתחלקות שווה בשווה בי החמ"ת לבי עיריית עכו.
תזכיר התאגדות החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ ח"צ ) 520027384נוסח משולב( )להל  תזכיר
החל"פ( .תזכיר החברה הוא מסמ $יסוד הכולל את שמה ,את מטרותיה ,את הונה ואת הגבלת
אחריותה.
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העתיקה .העירייה מפעילה את מחלקותיה לפעולות התחזוקה בעיר ,וחברה פרטית שאתה
התקשרה עוסקת בניקיו העיר העתיקה.
על פי סקר עכו ,38אחד האתגרי שעמ נאלצת להתמודד העיר בתחו ניהול התיירות הוא הפיצול
הארגוני בטיפול באתרי התיירות בי החל"פ לעיריית עכו .פיצול זה עיכב פיתוח תפישה תיירותית
עירונית מקיפה והקמת מערכות עירוניות תומכות תיירות .בסקר האמור צוינה כוונת העירייה
להקי מער' ארגוני רשמי ,שבי תפקידיו ניהול התיירות בעיר ,אחריות למידע ,לשיווק ,למענה
ליזמי ולקידו מיזמי עירוניי.
ממסמכי שמסר משרד התיירות למשרד מבקר המדינה עולה כי הוא מודע לבעיות של ניהול
התיירות בעיר .בי השאר ,בספטמבר  2008הבטיחה שרת התיירות דאז כי "משרד התיירות
יפעל ...לקידו שיתו הפעולה" בי עיריית עכו לחל"פ ,בהתא לנוהלי משרד התיירות .נמצא כי
לא זו בלבד שאי שיתו פעולה בי הדרגי הבכירי של העירייה ושל החל"פ ,אלא קיי נתק
בתקשורת ביניה .למשל ,לדברי מנכ"ל החל"פ ,העירייה בחרה יוע* לליווי פרויקט "מוזיאו חי"
מבלי ששיתפה בכ' את החברה .עוד נטע כי ראש העירייה ביקש ממשרד התיירות לתקצב את
הפרויקטי של החל"פ בעדיפות משנית.
במכתבו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010הבהיר מנכ"ל החל"פ ,מר דוד הררי ,כי התחזוקה
והניקיו של המרינה "באחריות בלעדית של עיריית עכו" .לעומת זאת ,מנכ"ל העירייה ,מר אוהד
שגב ,מסר במכתבו מאותו החודש למשרד מבקר המדינה כי עיריית עכו אחראית רק לניקיונה של
המרינה.
בתשובת החל"פ מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה היא טענה כי הטיפול באתרי התיירותיי
באחריותה וה אינ יכולי להינזק מאישיתו הפעולה .לעומת זאת ,השטחי הציבוריי אינ
באחריותה .בתשובה נוספת מאותו חודש הדגישה החל"פ כי בניגוד לנטע על ידי העירייה,
החל"פ מפעילה מטעמה במרינה אחראי לאחזקת שובר הגלי ולניקיונו בלבד .מנגד ,טענה
העירייה בתשובתה מאותו החודש כי הפיצול הארגוני בי שני הגופי פגע בתחזוקת אתרי
התיירות .לדעת העירייה" ,חייבת להתקבל החלטה לאלתר ,אשר תקבע מי הרשות האמורה לטפל
בנושא התיירות בעיר".
ÏÂÙÈË· Ú‚Ù Ù"ÏÁ‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘-È‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡˙¯ÌÈ¯˙‡‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ·ˆÓ ÏÚ) Ì·ˆÓ· ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â¯„¯„È‰Ï ÏÈ·Â‰Â ¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È
·,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .(˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯ ¯ÈÚ
·˘ÏÎ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ Ù"ÏÁ‰Â ÂÎÚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ ÛÂ˙È
ÛÂ˙È˘-È‡ Ï˘·Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÂˆÈÙ ÏÏ‚· ˙ÂÈÚ· ÚÂÓÏ È„Î ˙Á‡ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÈÚ· ÌÈ¯˙‡‰
.Ù"ÏÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ
 : ˙ Ù ˆ .5על פי הדוח של צפת משנת  ,2009פעילותה של המינהלה לפיתוח תשתיות ותיירות
בצפת בשילוב ע פעילות עמותת התיירות צח"ר 39תרמה להתפתחות מואצת של ענ התיירות
__________________
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במרס  2008הוכ סקרפרוגרמה לפיתוח תיירות בעכו בדגש על העיר המנדטורית בידי גו! פרטי
בהזמנת משרד התיירות ,החמ"ת ועיריית עכו.
עמותה לפיתוח ולקידו התיירות בצפת ,חצור הגלילית וראש פינה שהוקמה במרס  .2000מדובר
בעמותה אזורית המאגדת רשויות מקומיות ותיירני .עיקר עיסוקה  שיווק ופרסו של התיירות
בצפת ,חצור הגלילית וראש פינה .העמותה מפעילה תחנות מידע לנופשי ואתר אינטרנט.
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מאז  ;2004אול מאז סגירת מינהלת הפיתוח באוגוסט  2007אי גור מוסמ' שהטיפול בצורכי
התיירות באחריותו .עלכ  ,על פי הדוח ,אחת הסיבות למצבה הירוד של התיירות בצפת היא אי
טיפול יעיל של הנהגת העיר בצורכי התיירי .הדוח המלי* להקי גו שסמכויותיו יהיו מקיפות
ויכללו "מלבד נושא הפיתוח ,ג את נושא השיווק ,האירועי ושירותי התיירות] ...ו[אחד
מתפקידיו המרכזיי ...יהיה שמירה על האינטרס התיירותי בעיר וייצוגו בתהליכי קבלת
ההחלטות".
מ 21אתרי תיירות בצפת שנכללו ברשימה שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה ,חמישה ,שה
שטחי ציבוריי ,מנוהלי ומתוחזקי ישירות על ידי העירייה ,והשאר  בידי  16גופי אחרי.
בי האחרי נית לציי את הסוכנות היהודית ,ועדי בתי הכנסת ועמותות.
 : ‰ Ï Ó ¯ .6ניהול אתרי התיירות בעיר מבוזר בי אגפי העירייה .על פי תכנית התיירות לרמלה
ממרס  ,2007לעירייה אי אסטרטגיה תיירותית ,אי תודעת שירות ואי כתובת ברורה לתיירי
בעיר .התכנית המליצה לרכז תכנו  ,פיתוח ,שיווק ,תפעול ותחזוקה שוטפת של האתרי תחת
קורת גג אחת .בשלב הראשו הומל* להקי מינהלת פיתוח תיירות תו' ניצול המער' הלוגיסטי
הקיי ב"קר רמלה לחינו' ,תרבות ופיתוח" .40במרס  ,2009במהל' הביקורת ,מסרה עיריית רמלה
כי היא "פועלת להעביר את כל נושא ניהול האתרי התיירותיי לקר רמלה".

✯
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי משרד התיירות כי ברוב הרשויות המקומיות מתקשה יחידת
הביקורת שלו לזהות את הגור המוסמ' לטיפול באתרי התיירות .עלכ הוא שוקל להתנות את
"מת הסיוע לכל רשות מקומית במינוי גור אחד לניהול מתוא של אתרי התיירות" ,לרבות
הטיפול בתלונות על תחזוקת האתרי.
¯ÏÂÙÈË·Â Ì˜ÂÂÈ˘· ,ÌÏÂ‰È· ÌÂ‡È˙ ·ÈÈÁÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ÈÂ·È
·˙‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÚÙ˙ ¯˘Ù‡Ï ¯ÂÓ‡ „Á‡ ÛÂ‚ È„È· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ ÊÂÎÈ¯ ;Ì˙˜ÂÊÁ
‡.ÌÈ¯˙‡‰ Ï˘ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡Â ÌÈÈ·ÈË¯‚ËÈ
˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ˘ ÌÈ¯˙‡· ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÈÂ·È¯Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ÏÎ Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰Â ÏÂ‰È‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó˘ ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ,ÔÏ‰Ï Â‚ˆÂÈÂ
¯˘Ï˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ· ‰È‰ ‡Ï ,2009 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .˙Â
ÌÈ¯˙‡ ˙¯È˙Ú ¯ÈÚ ‡È‰ ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÏÈ‡Â‰ .‰ÊÎ ÛÂ‚ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,ÂÎÚ ,˙¯ˆ ,ÌÈÏ˘Â¯È
˙Ó˜‰ ˘ÈÁ‰Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .Ì‰Ï˘ ÏÏÂÎ ÏÂ‰ÈÏ ‰ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ÌÈ„ÁÂÈÓ
‚˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ,2009 ÈÂÈÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Î ,‰ÊÎ ÛÂ
‡ÏÂ‰ÈÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,˙¯ˆ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ Ì‚ .ÂÈÏ
„Úˆ ‡Â‰ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‚‰Â‰˘ ÈÂ‚¯‡‰ ÈÂÈ˘‰ .˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ÌÈ¯Ú· ÌÈ¯˙‡‰ ÏÎ
.¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÏÂ‰È‰ ˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘Ï Í¯„· ·Â˘Á
__________________

40

עמותה ציבורית שהוקמה ב  1995לקידו וייזו פרויקטי בעיר בתחומי חינו ,תרבות ,רווחה,
קליטה ופיתוח.
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מידע תיירותי
המבקרי באתרי תיירות זקוקי לשירותי מידע לפני הגיע ליעד ובהגיע אליו .התפתחות
האינטרנט והנגישות לו הפכה את המידע התיירותי למידע עדכני ,זמי ובלתימוגבל בהיקפו
ובתוכנו ,ואול אי השימוש בו מבטל את הצור' במרכזי מידע לתייר.
אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות
ÌÈÂ˙ Â¯ÒÁ Ù"ÏÁ‰ Ï˘Â Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· ÈÎ ‡ˆÓ
‰Ú‚‰‰ ÈÎ¯„ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÌÏÂÎ· ,Ï˘ÓÏ .ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈ‡˘Â· ÌÈÈÒÈÒ·Â ÌÈÈÂÈÁ
˙‡ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÓ ¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓÓ .˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙· ÌÈ¯ÚÏ
‰ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ,Ì‰Ï ˙Â˘È‚ ,˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙¯„‚‰ ÂÓÎ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· ÌÒ¯Ù˙È˘ Ú„ÈÓ‰
‡.„ÂÚÂ Ì˙¯È‚ÒÂ Ì˙ÁÈ˙Ù ˙ÂÚ˘ ,Ì‰ÈÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה קבע משרד התיירות כי אי זה בסמכותו להגדיר לרשויות
המקומיות את תוכני אתרי האינטרנט שלה  .לטענתו ,הוא אינו צרי' ואינו ערו' לעשות כ .
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÚÙÈ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙‰ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· ‰‚ˆ‰Ï ÌÈÈÂÈÁÂ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ˙ ÚÂ·˜Ï
È¯˙‡· ÏÏÎÈÈ˘ ·Â˘Á˘ È˙Â¯ÈÈ˙ Ú„ÈÓÏ ‰Ó‚Â„ ‚Èˆ‰Ï ÏÂ˜˘È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
„¯˘Ó ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· .‰˙Â‡ ıÓ‡Ï ÂÏÎÂÈ ‰Ï‡˘ È„Î ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰
ÂÈ‡Â ÈÎ„Ú ,ÔÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· Ú„ÈÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰
ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÂÂ‡¯‰ ÔÂÏÁÂ ‰È„ÓÏ ‰ÒÈÎ‰ È¯Ú˘ Ì‰ ‰Ï‡ È¯„ÂÓ‰ ÌÏÂÚ·˘ ÌÂ˘Ó ,‰ÚËÓ
.˙ÂÈÂ˘¯· Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡ È·‚Ï ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï .ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÈ˙Ï
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1לעיריית ירושלי אתר אינטרנט שכולל מידע רב ומגוו על אתרי בעיר ,על
אירועי ועל מסלולי סיור בה ורשימות של בתי מלו ומסעדות .ע זאת ,נמצאו בו ליקויי רבי:
בלחיצה על קישוריות רבות בד הבית של האתר בשפה האנגלית ובדפי בשפה העברית התקבלו
דפי ריקי; שעות הכניסה לאתרי מסוימי שמפורסמי באתר אינ תואמות את שעות הכניסה
41
שאות מפרסמי אתרי האינטרנט של האתרי עצמ .בעשרה מ 22האתרי של "מסלול האור"
שבה ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה לא הייתה תאורה כלל ,ובארבעה היא נמצאה פגומה ,א
שלפי המידע באתר האינטרנט של עיריית ירושלי כול היו אמורי להיות מוארי.
 : ‰ È ¯ · Ë .2באתר האינטרנט של עיריית טבריה מוקדש פרק לתיירות בעיר לפי נושאי כגו
בתי מלו  ,אטרקציות ואתרי .האתר נוח וידידותי למשתמש ומאפשר לקבל מידע בעברית
ובאנגלית .מהביקורת עלה כי באתר חסר מידע על שעות הפעילות באתרי התיירות ועל דמי
הכניסה אליה .למשל ,האתר אינו מציי מידע זה לגבי חו "גני" ,חו "גיא" וחו "ברניקי";
אי בו מידע על שעות הפעילות בג לאומי חמת טבריה ועל דמי הכניסה אליו.
__________________

41

242

מסלול האור הוא אחד ממסלולי הטיול המומלצי לתייר בירושלי והוא כולל  27אתרי שוני
שאמורי להיות מוארי.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

 : ˙ ¯ ˆ  .3עמותת נצרת מפעילה אתר אינטרנט נוח וידידותי למשתמש המכיל מידע רב על
אתרי תיירות בעיר .אל האתר הזה מפנה קישורית מהאתר של עיריית נצרת ,ונית לקבל מידע
באמצעותו בעברית ,באנגלית ובערבית .נמצאו מספר אידיוקי במידע באתר האינטרנט העלולי
להטעות את התייר .שעות הפתיחה של חלק מאתרי התיירות הרשומות באתר האינטרנט אינ
האמתיות .כמו כ  ,אי בו מידע על שעות הפתיחה של מספר אתרי
תואמות את שעות פעילות ִ
תיירות .בי אלה :כפר נצרת ,בית המרח* העתיק ,כנסיית ישוע הנער )סליזיא ( והכנסייה
האנגליקנית.
 : Â Î Ú .4אתר האינטרנט של החל"פ מציג לתייר מידע בעברית ,באנגלית ובגרמנית ,ובי
השאר  את רשימת אתרי התיירות בעיר .מוצגי בו מסלולי סיור באתרי תיירות בעיר העתיקה
שאת חלק בדק משרד מבקר המדינה .אתרי נוספי הנמצאי בעיר המנדטורית ,מחו* לחומות
העיר העתיקה ,מופיעי במפה שפרסמה עיריית עכו .נמצא כי המידע על שעות הכניסה לאתרי
רבי אינו תוא את המידע על גבי השלטי בכניסה לאתרי עצמ .חלק מהקישוריות בד הבית
של אתר האינטרנט שבורות.
 : ˙ Ù ˆ .5אתר האינטרנט של עיריית צפת מספק לתייר מידע בעברית בלבד ,דבר המקשה על
תיירי זרי להיעזר בו .חסר בו מידע על האתרי  תיאור ,כתובותיה ,שעות פתיחת לקהל,
עלות הביקור בה ועוד .בלחיצה על קישוריות של אתרי רבי ברשימה התקבל ד ריק .בי
אתרי התיירות רשו באתר ג מוזיאו התנ"' הישראלי  א שהוא סגור כעשור.
 : ‰ Ï Ó ¯ .6באתר האינטרנט של עיריית רמלה מוצגי אתרי התיירות המומלצי על ידיה
לתיירי בשפה העברית בלבד .שעות הפתיחה של חלק מהאתרי שצוינו באתר האינטרנט ,לא
האמתיות .בחלק מהמקרי לא צוינו באתר האינטרנט שעות הפתיחה;
תאמו את שעות הפתיחה ִ
מספרי הטלפו שצוינו באתר האינטרנט להתקשרות לקבלת מידע בעניי המסגד הלב אינ
נכוני .באתר האינטרנט לא צוי שחלה חובה לתא מראש את הביקור באתרי מסוימי ,למשל
במסגד הגדול ובכנסייה הפרנציסקנית.
È¯˙‡· ·Èˆ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ .˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙· ·Â˘ÈÈÏ ‰Ú‚‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÚ Ú„ÈÓ Ô‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰
ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ÂÓÈ˜‰˘ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· ÏÂÏÎÏ Ù"ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,˙¯ˆ ,ÌÈÏ˘Â¯È
˙ÈÈÂÂÁ· ÚÂ‚ÙÏÂ ˘Ù ˙Ó‚Ú ÂÏ ÌÂ¯‚Ï Â‡ ¯ÈÈ˙‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ˘·˘Ï ‡Ï È„Î ˜ÈÂ„ÓÂ
Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÚÈˆ‰Ï ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ .¯ÈÚ· ÂÏÂÈË
.ÌÈ¯Â¯· ÌÈÓÚËÓ ˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÙ˘· Ú„ÈÓ
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010דיווחו עיריות טבריה ,נצרת ורמלה על תיקו
חלק מהליקויי .עיריית טבריה עיצבה מחדש את אתר האינטרנט ועדכנה את שעות הפתיחה של
אתרי התיירות ואת דמי הכניסה לאתרי תיירות שלה .עיריית נצרת הייתה בתהלי' עדכו של
המידע על אטרקציות ,כנסיות ,מנזרי ,מסעדות ומלונות המופיעי באתר האינטרנט שלה.
בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה עיריית טבריה על צירו מידע בנוגע
לדרכי הגעה לעיר בתחבורה ציבורית לאתר האינטרנט שלה .אתר האינטרנט של עיריית רמלה
עודכ וצוינו בו שעות פתיחת האתרי ומספרי טלפו רלוונטיי לתיאו הביקורי .כמו כ ,
העירייה דאגה לאפשר לקבל מידע על האתרי בעיר ג בשפה האנגלית .בתשובתה למשרד מבקר
המדינה הודיעה החל"פ שבכניסה לאתרי תיירות שבבעלותה הוחלפו השלטי ,ושעות הכניסה
המצוינות בה תואמות את אלה המצוינות באתר האינטרנט.
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מרזי ) ִל ְכת( מידע לתייר
ְ
ג בעיד האינטרנט יש צור' לספק שירותי תיירות במרכזי מידע .ואמנ ,בערי תיירות בעול,
למשל ,ברצלונה ,ברלי  ,בואנוסאיירס ,מילאנו ופראג יש כמה מרכזי מידע וה ממוקמי
במגוו אתרי שבה מתרכזי התיירי וסמו' למסופי התחבורה המרכזיי ולאתרי החשובי
בכל עיר .שעות פעילות מותאמות למועדי שבה האזורי הומי מבקרי.42
בישראל קיימי שני סוגי של לשכות מידע :לשכות מידע ממשלתיות 43באחריות משרד התיירות
ולשכות מידע שמפעילות רשויות מקומיות או עמותותיה )כמו בחיפה ,בטבריה ,בנתניה ובת"א(.
עלפי דוח חברת הייעו* ,תפקיד לספק תוכ רלוונטי שיגרה את דמיו התייר ויגביר את רצונו
לטייל במקו .הוועדה הציבורית המליצה להגדיל את מספר לשכות המידע לתייר בערי התיירות
ובמתחמי מרכזיי ,לשדרג אות ולהכי ערכה הכוללת מידע בסיסי לתייר.
מהביקורת עולה כי לשכות המידע הממשלתיות פועלות ללא נהלי מסודרי בעניי הגדרת
מטלותיה  ,דרכי פעולת  ,המבנה הארגוני שלה  ,המידע הבסיסי שימסרו ועוד .בידי המשרד
טיוטת נוהל להפעלת הלשכות ,א' עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009הוא טר אושר
לפרסו.
È„Î Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ ÌÒ¯ÙÈÂ ÔÈÎÈ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘ÌÈ¯ÈÈ˙Ï ˜ÈÚ‰Ï ÂÏÎÂÈ Ô‰Â ,ÈÂ‚¯‡ ‰·Ó Ô‰Ï Ú·˜ÈÈ ,ÈÒÈÒ· È˙Â¯ÈÈ˙ Ú„ÈÓ Ô‰Ï ‰È‰È
˘.44·ÂË ˙Â¯È
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד התיירות על אישורו הסופי של נוהל להפעלת
לשכות מידע לתיירי הנמצאות באחריותו.
„¯˘ÓÏ ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â‰ ˙‡ ıÈÙÈ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â· ÚÂ·˜‰ Ï„ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰ÁÈ˘ ˙Ó ÏÚ ÌÈÙ‰
(˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯·) Ú„ÈÓ ÈÊÎ¯Ó
) : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1א( הוועדה הציבורית ציינה בדוח שלה את המחסור בלשכות מידע
בירושלי ,והוסיפה שהפריסה הגאוגרפית של אתריה רחבה ומחייבת הקמת מרכזי כאלה בכמה
מקומות .בתקופת הביקורת הייתה בירושלי לשכת מידע ממשלתית אחת בלבד ,בשער יפו,
שהופעלה ומומנה בידי משרד התיירות ,והיא אינה מספקת את צורכי העיר .א שבי השני 2000
 2009נבחנו בעיריית ירושלי ,בחמ"ת ובמשרד התיירות חלופות שונות להקמת מרכזי מידע
בעיר במימו ממשלתי או עירוני ,ובשנת  2007העירייה הודיעה שהיא מתכננת להקי ארבעה
מרכזי שיפעיל יז פרטי ,ה לא הוקמו עד סיו הביקורת.
__________________
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הנתוני נלקחו מאתרי האינטרנט שלה!.
יש לשכת תיירות ארצית בנתב"ג הפועלת  24שעות ביממה ומספר לשכות מידע אזוריות ,למשל
בירושלי ,באילת ,בנצרת ובעכו.
תכני מקצועיי ,ימי פעילות ושעות פעילות.
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)ב( לעיריית ירושלי מוקד עירוני  106הפועל  24שעות ביממה ,והוא אמור לספק מידע ג על
אירועי התיירות בעיר.
È¯·Â„ ˙¯È˘ ‡Â‰˘ ‡ˆÓ ;ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ „˜ÂÓÏ Â¯˘˜˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ
ÌÈ„˜ÂÓ‰ .ÚÂÈÒ ÂÓÓ Ï·˜Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈ¯Ê ÌÈ¯ÈÈ˙˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ .„·Ï· ˙È·¯ÚÂ ˙È¯·Ú
È¯˙‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ÂÚ„È ‡Ï Ì‰ :˙È¯·Ú È¯·Â„Ï Ì‚ È˙Â¯ÈÈ˙ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ Â˘˜˙‰
˙¯Ú˘· Ú„ÈÓ‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÚ˘ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ¯ÈÚ· ÌÈÂ˘ ˙Â¯ÈÈ
.ÂÙÈ
ÏÚ ‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÏÚÂ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÁ·Ó· „ÓÂÚ ÂÈ‡ ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ÔÓ È˙Â¯ÈÈ˙ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
- ¯ÈÈ˙Ï ıÂÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈ„˜ÂÓ‰ ˙‡ ¯È˘Î˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,˙ÂÚË‰Ï
.˙È·¯Ú·Â ˙È¯·Ú· ˜¯ ‡ÏÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי המוקד העירוני מספק מידע בעברית ,בערבית
ובאנגלית ,ואול בביקורת עלה שתיירי לא יכלו להגיע למוקדני דוברי האנגלית שכ המענה
הקולי לא ניתב אות בשפה זו.
,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯˙Ï‡Ï Ô˜Â˙È ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÏÚÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÈÈ˙Ï ÌÈÙÒÂ Ú„ÈÓ ÈÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰· ÏÂÙÈË· ‰Ï˘Î ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ
.Ì„˜‰· Ì˙Ó˜‰ ÔÈÈÚ· ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ
 : ˙ ¯ ˆ  Â ‰ È ¯ · Ë .2בטבריה פועל מרכז מידע עירוני הממומ בידי עיריית טבריה
והתאחדות בתי המלו של העיר ,ואילו בנצרת פועל מרכז מידע ממשלתי של משרד התיירות .שני
המרכזי מעניקי שירות מגוו לתייר במקצועיות ובסבר פני יפות .ה מספקי פרסומי שוני,
מגווני מאוד ורבלשוניי על אפשרויות טיול ובילוי בערי ובסביבותיה .
 : ‰ Ï Ó ¯ Â ˙ Ù ˆ .3בקי*  2009לא פעל מרכז מידע בצפת ,אול על פי תשובת עיריית צפת
למשרד מבקר המדינה מפברואר  ,2010נפתח מרכז מידע בספטמבר  2009ופועל שישה ימי
בשבוע.
·¯ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó ÏÚÙ ‡Ï ‰ÏÓ
„¯ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡ ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘· ;˙ÈÒÁÈ ,ÌÈËÚÓ ÌÈ¯ÈÈ˙ ÌÈÚÈ‚Ó ‰ÏÓ¯Ï .Â˙Ó˜‰Ï ÌÈÎ
˘.ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÏË ˙ÂÈÙÏ ‰ÚÈ ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰
עיריית רמלה השיבה למשרד מבקר המדינה כי "בהתא להמלצת מבקר המדינה" ,פרסמה באתר
האינטרנט את מספר המוקד לקבלת מידע תיירותי.
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התיירי הפוקדי את העיר
ניהול אתרי תיירות מחייב ג מעקב אחר המבקרי בה כדי לתת לה שירותי מיטביי ולהגדיל
את מספר.
עיריות ירושלי וטבריה אוספות נתוני על מספרי הלינות של התיירי בתחומ  ,א' ה לא מסרו
מידע על מספר תיָירי היו .בידי עיריות נצרת וצפת לא היו נתוני סטטיסטיי מדויקי ומבוססי
על מספר התיירי המבקרי באתריה  .לעומת זאת ,החל"פ ועיריית רמלה אוספות נתוני על
מספר המבקרי באתרי שבבעלות  .א רשות מקומית לא סקרה באופ סדיר את שביעות רצו
המבקרי.
ÏÂ‰ÈÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ¯ÈÚ· ÌÈ¯˜·Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÂ‰ÈÂ ÏÈ‡Â‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‚ Ô‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ‰ËÈ˘ ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰
‡˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ô‰· ÌÈÏ ÌÈ‡ Ì‡ Ì‚Â ÌÂÏ˘˙· Ì‰ÈÏ‡ ‰ÒÈÎ‰˘ ÌÈ¯˙‡· ÌÈ¯˜·Ó ÌÈ‡ Ì
ÏÚ Ô‰ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È˙Â¯È˘ ÔÈÈÚ· ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ È¯˜Ò ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ·¯˜· ÍÂ¯ÚÏ ÏÂ˜˘Ï
.ÌÈ¯˜Ò‰ ÂÏÚÈ˘ ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰· Ô‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó

תכנו השילוט התיירותי
שלטי הכוונה ושלטי באתרי
שלטי חיוניי כדי לכוו את התייר לאתרי שהוא מעוניי לבקר בה ולתת לו מידע בסיסי
עליה .מסמ' של ארגו התיירות העולמי) 45להל  מדרי' תיירות בתקיימא( מדגיש כי שלטי
כאלה חייבי להיות מעוצבי היטב .על פי דוח חברת הייעו* ,על שלטי התיירות להיות רב
לשוניי .הוועדה הציבורית המליצה להעלות את הרמה והדיוק של הכיתוב בשלטי ולכתב
לנוחות התייר באופ ברור ג באנגלית ,כמקובל בעול.
הטיפול בשלטי נחלק לשניי  ניהול ותחזוקה .הניהול קשור בהחלטת הגו האחראי לשילוט
על עצ הצור' בשלט ,והוא נוגע לתכנו מיקומו ,לצורתו ולשפות שבה ייכתב .לעומת זאת,
התחזוקה עניינה מניעת השחתת השלטי ותיקונ ,א ניזוקו.
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1דוח השקעות  1994המלי* על "מת עדיפות גבוהה להסדרת השילוט
התיירותי" בירושלי .משרד מבקר המדינה בדק את מתח הר ציו  מקו רווי אתרי חשובי,
בי השאר ,קבר דוד המל' ,חדר הסעודה האחרונה ,46חדר הנשיא ע התצפית על העיר העתיקה,47
מרת השואה ,מוזיאו דוד המל' וכנסיית דורמיציו  .להל הממצאי:
__________________
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World Tourism Organization, Guide for Local authorities on Developing
Sustainable Tourism (1998).
החדר שבו סעד ישו את הסעודה האחרונה ע חסידיו בליל הסדר ,בסמו לתפיסתו בגת שמני .
חדר זה שימש את נשיא המדינה השני ,מר יצחק בצבי ,בתקופת כהונתו בשני .19631952

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

חלק משלטי ההכוונה ה חדלשוניי  כתובי עברית או אנגלית  בלתיאחידי ובלתי
מקצועיי בעיצוב )ראו להל תמונה  .(1בחלקי רבי של העיר העתיקה אי שלטי הסבר ליד
האתרי .48בביקורת שעשה משרד התיירות בשנת  2007נאמר כי יש צור' בשילוט מתאי בחדר
הסעודה האחרונה.

תמונה 1
ירושלי  שילוט הכוונה בהר ציו  :בלתיאחיד ,בלתי מקצועי ובחלקו חדלשוני

‰ÓÂÁ˙·˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡· ¯·Ò‰‰Â ‰ÂÂÎ‰‰ ÈËÏ˘ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
.ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈËÏ˘ Ì‰· Â·ˆÂÈ˘ ÁÈË·‰ÏÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית ירושלי כי היא מקדמת תכנית אב לשילוט בכל
העיר שתכלול הנחיות לכל סוגי השלטי.
 : Â Î Ú .2החל"פ מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי  ,2009שבי שנת  2000ליוני  2009היא
השקיעה בשילוט התיירותי בעכו העתיקה כ 870אל ש"ח .להל ליקויי הנוגעי לשילוט
שבאחריות החל"פ בעכו העתיקה:
מנהרת הטמפלרי  49הכניסה אליה מותרת למבקרי משני כיווני  מכיוו הנמל ומכיוו
המגדלור .גובה תקרת המנהרה אינו אחיד ,במקומות מסוימי היא נמוכה מאוד ,ועל העובר בה
להתכופ לבל ייפגע בראשו .בשתי הכניסות למנהרה מוצבי שלטי אזהרה גדולי שכתובי
בצורה לקויה ועילגת בעברית ובאנגלית .לבאי מכיוו המגדלור לא הוצבו שלטי אזהרה
המתריעי על שינוי בגובה התקרה ,ואילו בכיוו ההפו' נמצאו שלטי אזהרה בעברית בלבד.
בחל"פ קיי "נוהל תחזוקה לאתרי עכו העתיקה" מדצמבר  ,2008שעל פיו מונה עובד שעוקב
אחר השלטי הבטיחותיי .ואול הנוהל מתייחס רק לבדיקת תקינות השלטי ולא לעצ הצבת
במקומות המועדי לפורענות ,כמו אלה שצוינו לעיל.

__________________

48
49

התחנות במסלול ייסוריו של ישו ,כנסיות רבות ,ג הפעמו ,שערי הכניסה לעיר העתיקה ועוד.
כדי לחבר בי המצודה הצלבנית לבי הנמל נבנתה במאה ה 12מנהרה באור של  350מ'.
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אולמות האבירי  50באולמות אלה נמצאו שלטי בלתיאחידי וחדלשוניי .נוס על כ',
נמצאו בה שלטי הסבר והכוונה שצורת ,צבע ומרא בלתיאחידי ,ואיכות עיצוב והדפסת
ירודה .ג שלטי המכווני לעבר היציאה נמצאו כתובי בשפה העברית בלבד .חשיבות של
שלטי אלה גדולה במצבי חירו שבה נדרש פינוי מיידי של האתר.
ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈËÏ˘‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ù"ÏÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯„ÚÈ‰ .Ì˙·ˆ‰ ÌˆÚ ¯Á‡ Ì‚ ‡Ï‡ ,Ì˙ÂÈ˜˙ ¯Á‡ ˜¯ ‡Ï ·˜ÚÓ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â· ÏÂÏÎÏÂ
˘ÏÚ .ÛÂ‚· ˙ÂÚÈ‚Ù ¯˜·ÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰¯˜˙‰ ‰·Â‚· ÈÂÈ˘ ÏÚ ÌÈÚÈ¯˙Ó‰ ‰¯‰Ê‡ ÈËÏ
ÏÚ .ÌÂ˜Ó‰ ˙ÈÓ„˙· ˙ÂÚ‚ÂÙ ÔÂ˘Ï ˙Â‡È‚˘ - ÌÈËÏ˘· ÔÂÎ ·Â˙ÈÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ù"ÏÁ‰
˙ÂÓÂ˜Ó· Ì·Èˆ‰ÏÂ Ì˙ÂÈÂ˘Ï-·¯ÏÂ Ì˙Â„ÈÁ‡Ï ‚Â‡„Ï ,ÌÈËÏ˘‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ù"ÏÁ‰
˘.ÂÏ˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÚ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ÂÏ Â¯˘Ù‡ÈÂ ¯˙‡· ˙Â‡ˆÓ˙‰‰ ˙‡ ¯ÈÈ˙‰ ÏÚ ÂÏ˜È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה החל"פ כי במנהרות הטמפלרי התקינה שלטי אזהרה
המתריעי על שינוי בגובה התקרה .כמו כ  ,באולמות האבירי הותקנו שלטי הסבר כדבעי.
˘Ì‰Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÚ˘ ÏÚ Ú„ÈÓÂ ÌÈ¯˙‡· ËÂÏÈ
מהביקורת עולה כי בשעריה של רוב המוזיאוני בירושלי מוצגות שעות הפתיחה לקהל .ע
זאת ,לא בכל אתרי התיירות בירושלי מוצגות שעות הפתיחה .ג בנצרת ובצפת לא מוצגות
שעות פתיחה בכניסה למספר אתרי תיירות.
¯˙‡· ˙ÓÒ¯ÙÓ ‡È‰˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙ÂÏ‰‰ ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡Â·Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
ÛÂ˙È˘· ,˙ÙˆÂ ˙¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ .Ï‰˜Ï Ì˙ÁÈ˙Ù ˙ÂÚ˘ ˙‡ Â‚ÈˆÈ˘ ˙Ó ÏÚ ‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰
ÌÈËÏ˘ ÌÈ¯˙‡Ï ‰ÒÈÎ· ‚Èˆ‰Ï ‚Â‡„Ï ,ÔÓÂÁ˙·˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡Ï ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ
˘·ÌÈ¯ÈÈ˙Ï Ì‰ÈÏÚ ˙ÂˆÈÏÓÓ Ô‰˘ ÌÈ¯˙‡· „ÁÂÈÓ· ,Ì‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ÂÈÂˆÈ Ì‰
·‡˙¯‰Ê Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ÔÂÈˆ .Ô‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È
·‡.˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÚˆÓ

ציו שמות הרחובות ומספרי הבתי
לפי פקודת העיריות ,על העירייה לדאוג לקביעת שמות הרחובות במקומות בולטי ולסימו
הבנייני במספרי .על פי חוקי העזר שחוקקו עיריות עכו וצפת 51בעניי קביעת שמות לרחובות
ולוחיות מספר לבנייני ,ראש העירייה רשאי להתקי שלטי על כל בני לציו ש או מספר
לרחוב וכ לתקנ ,לשנות או להחליפ ולקבוע קנס לעוברי על הוראות ראש העירייה על פי
__________________

50
51

248

האולמות נבנו על ידי הצלבני! במאה ה .12ה! שימשו לשינה ,לטקסי! ולאכילה של חברי המסדר
הצלבני.
חוק עזר לדוגמה לעיריות )שמות לרחובות ולוחיותמספר לבניני!( ,התשל"ב) 1972שאומ) על ידי
מועצת עיריית עכו במרס  ,(1982חוק עזר לצפת )קביעת לוחיות מספרי! בבניני!( ,התש"י.1949

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

חוק זה .זאת ועוד ,על פי חוק המוסד העליו ללשו העברית ,התשי"ג ,1953החלטות האקדמיה
ללשו העברית בענייני תעתיק 52יחולו בי השאר על הרשויות המקומיות.
 : Â Î Ú .1מהביקורת עולה כי ברחובות רבי בעיר העתיקה לא נמצאו לוחיות המציינות את
ש הרחוב או את מספרי הבנייני .השלטי המצייני את שמות הרחובות אינ אחידי וחלק
מהשמות כתובי בניגוד לכללי התעתיק .53לדוגמה :ברחוב צלאח אדי בעיר העתיקה נמצאו שני
שלטי ע ש הרחוב שצורת וכתיב שוני.
 : ˙ Ù ˆ .2מהביקורת עולה כי בניגוד לחוק ,במספר רחובות כגו רחוב חת" סופר ואבוהב
וסמטאות ט"ו ,צבי לבנו ובית יוס ,לא נמצאו לוחיות המציינות את ש הרחוב או את מספר
הבניי .
ÏÚ ˙Â·ÂÁ¯‰ ÔÂÓÈÒÏ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁÏÂ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙ÙˆÂ ÂÎÚ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ
È¯ÂÊ‡· „ÁÂÈÓ· ,ÌÈ˙·‰ È¯ÙÒÓÂ ˙Â·ÂÁ¯‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÌÂÈˆ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó
.ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ ,Ì˙·È˙Î· ˜ÂÈ„‰ ÏÚÂ ÌÈËÏ˘‰ ˙Â„ÈÁ‡ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,˙Â¯ÈÈ˙‰

פעילות עסקית בלתיחוקית
ושלטי מסחר באזור התיירות

רוכלות לאמורשית

חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968מקנה לרשות המקומית סמכויות בעניי הסדרת הרוכלות
בתחומה.
 :‰ È ¯ · Ë .1חוק עזר לטבריה )רוכלי( ,התשכ"ט ,1969מסדיר את תנאי פעילות הרוכלי
בעיר .באפריל  2005נחת בי החברה הכלכלית לטבריה ובי הרוכלי באזור הטיילת הסכ
המסדיר את פעילות .במסגרת ההסכ על הרוכל לשל מדי שנה דמי שכירות לחברה הכלכלית,
בעלת הדוכני ,וזו מצדה דאגה לכ' שצורת וצבע יהיו אחידי ועיגנה את הפעלת בהסכ.54
איעמידה בתנאי אלה עלולה לגרו להחרמת העגלה ולשלילת הרשות לעסוק ברוכלות
לצמיתות.
‰Ó‚Â„ ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÔÂÏ‡ ˙ÏÈÈË· ˙ÂÏÎÂ¯‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰Ë˜˘ ‰ÏÂÚÙ‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯‡˘Ï
__________________

52
53

54

הכתיב של שמות ומונחי לועזיי באותיות עבריות.
באחד המקרי רשו "צלאח אלדי" ,בניגוד לכללי התעתיק המחייב לרשו "צלאח אדי" .כ ג
ברחוב פח'ר אדי שבו מופיע שלט שעליו כתוב "פח'ר אלדי" .כמו כ ,עיצובו של השלט שונה
מאוד מעיצוב של שני השלטי המוצבי ברחוב צלאח אדי .בשמו של רחוב חיי ויצמ ,בסמו
לכניסה לעיר העתיקה כתוב " "Wiseman St.במקו "."Weizmann St.
ההסכ קובע ,למשל ,את אופ חיבור העגלה או הדוכ למערכת החשמל ,את אופ הפעלת המוסיקה,
אופ הצגת הבגדי למכירה ,את סוגי המרכולת המותרי למכירה ועוד.
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) : ˙ ¯ ˆ  .2א( הדוח של נצרת 55מדגיש את חשיבות הטיפול ברוכלות לאחוקית באתרי
תיירות .בביקורת נמצאה סככה שהוקמה בלי היתר מוצבת בכניסה לכנסיית הבשורה היוונית
אורתודוקסית .בעליה פועלי ללא רישיו ופוגעי בחזות האדריכלית של המבנה )ראו להל
תמונה  2מימי ( .סככה אחרת שהוקמה בלי רשות נמצאת בקטע רחוב פאולוס השישי שבי כיכר
העיר לכיכר המעיי  .רוכלי נוספי נצפו עוסקי ברוכלות בלתיחוקית באתרי אחרי בעיר כגו
בסמטת קזנובה.

תמונה 2
נצרת  רוכלות בלתי חוקית :מימי  סככה שהוקמה בלי רישיו ברחבה שמול כנסיית
הבשורה היווניתהקתולית; משמאל  המדרכות והכביש עמוסי בסחורות של רוכלי
לאור סמטת קזנובה

)ב( הצבת סחורות ומתקני ממכר של בתי העסק על המדרכות  סעי  (3)235בפקודת העיריות
מורה לה לפעול למניעה ולהסרה של המכשולי ולמניעת הסגות הגבול ברחוב .חוק עזר לנצרת
)שימור רחובות( ,התשמ"ד 1984אוסר על הנחה ברחוב של "כל דבר העלול לגרו נזק לרחוב או
להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ."...יחד ע זאת ,ראש העירייה "רשאי לתת היתר להעמיד
ברחוב כיסאות ושולחנות לצורכי בתי קפה וכ להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות ,לבטל היתר
שנית או להתלותו וכ לכלול בו תנאי ."...העברה על החוק כרוכה בענישה .חוק עזר לנצרת
)רוכלי( ,התשכ"ז) 1967להל  חוק הרוכלות לנצרת( ,מתנה את השימוש בדוכ לצורכי
הרוכלות בקבלת רישיו לכ' .כמו כ  ,על פי חוק הרוכלות לנצרת" ,לא יעסוק רוכל בעסקו בי
באמצעות עגלה ובי בצורה אחרת ...בכניסה לבניי  ."...הדוח של נצרת רואה חשיבות בטיפול
ב"פלישות לכביש תו' הצבת עסקי המפריעי לתנועה."...
בביקורת בנצרת נמצאה מרכולת מרוכזת במספר קטעי ברחוב פאולוס השישי .בכ' הקשו
הסוחרי על מעבר הולכי רגל בחסמ את המדרכה וסיכנו את עוברי האורח שנאלצו לרדת לכביש
הסוא  ,שהוא העורק התחבורתי הראשי של העיר .ירידת עוברי אורח לכביש האטה בו את
התנועה ,הזורמת באטיות רבה ג כ' .בעיה דומה הייתה בסמטת קזנובה שהיא אחד מעורקי
הגישה העיקריי אל כנסיית הבשורה הלטינית )ראו לעיל תמונה  2משמאל(.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה לא מצאה לנכו עיריית נצרת להתייחס לסוגיית הפעילות
העסקית הבלתיחוקית באזורי התיירות של העיר.
__________________
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דוח "העצמה ופיתוח העיר נצרת כעיר תיירות"  ראו לעיל.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

˙ÂÏÎÂ¯‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙¯ˆ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÎÒÓ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ,Ë¯Ù· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯ÂÊ‡ÓÂ ÏÏÎ· ¯ÈÚ‰ È¯ÂÊ‡ ÏÎÓ ˙È˜ÂÁ-‡Ï‰
‡˙ .˘È·Î· ‰ÚÂ˙· ˙Ú‚ÂÙÂ Á¯Â‡‰ È¯·ÂÚ
 : ˙ Ù ˆ .3חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה( ,קובע כי
עבודות בנייה ,ובכלל זה הקמת בני  56והוספת מבנה לבני קיי ,טעונות היתר מאת הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה או מאת רשות הרישוי המקומית.
נמצא כי במרס  2008גילתה מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית צפת פרגולה להצללה ברחוב
ירושלי ,מול בניי העירייה ,שנבנתה ללא היתר בנייה בקיוסק .בעקבות כ' הוציאה המחלקה צו
מינהלי להפסקת העבודות ומסרה אותו לידי מבצע העבודות למחרת.
נמצא כי עיריית צפת הגישה תביעה בעניי לבית המשפט רק בדצמבר  ,2008ועד מועד סיו
הביקורת ,דצמבר  ,2009עדיי עמדה הסככה במקומה.
˙‡ ‚È˘‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ÏÈÚÈ-È˙Ï·Â ÍÂ¯‡ ‰È‰ ÔÈÈÚ· ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÂÙÈË
.Ú‚ÙÓ‰ ˜ÂÏÈÒ ˙‡ ˘ÈÁ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â˙¯ËÓ
‡Ï ,˜ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ÌÈÏÂ˘ÎÓ ˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÙˆÂ ˙¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ
.Ì‰ÈÈÚ· Ô˙ÈÓ„˙ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÏÂÈË‰ ˙ÈÈÂÂÁ· ÚÂ‚ÙÏ

שלטי מסחר
מדרי' תיירות בתקיימא )ראו לעיל( ממלי* לקבוע ולאכו באזורי תיירות ונופש כללי להצבת
השילוט המסחרי .שלטי פרסו גדולי המוצבי במקו לא מתאי עלולי לפגוע בחזות של
אזורי התיירות .כללי השילוט המסחרי חייבי להיקבע תו' התחשבות במיקו השלט ,בגודלו
ובסוג החומרי שמה הוא עשוי .בפרוגרמה לשילוט מסחרי שהוכנה בשנת  2002עבור עיריית
צפת ציינו המומחי 57כי לדעת השלטי חייבי להיות "גור מאחד וממת מבחינה צורנית,
מבחינת חומרי וצבעי דומיננטיי".
פקודת העיריות מטילה על העיריות חובת פיקוח על הצגת מודעות ושלטי .כמו כ  ,חוקי עזר
עירוניי אוסרי תליית שלטי ומודעות במקומות שלא מיועדי לכ' .חוקי העזר ג מסמיכי את
העיריות לפעול נגד עוברי העברות בתחומיה .
 : ˙ ¯ ˆ  .1בסיורי שעשו עובדי משרד מבקר המדינה ביוני  2009נמצאו שלטי שנתלו בלי
רשות העירייה במקומות בולטי מאוד ברחוב פאולוס השישי )ראו להל תמונה  .(3נמצאו
שלטי מסחריי שהוצבו על הכביש או במפרצי חנייה ,דבר העלול לסכ את התנועה ,להקטי את
מספר מקומות החנייה ולהגדיל את הגודש ברחוב שהוא עורק התנועה הראשי של העיר.
__________________
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הגדרתו של המונח "בניי" בחוק התכנו והבנייה היא רחבה וכוללת  ה מבחינת חומרי בנייתו וה
מבחינת מידתו או מטרותיו .למשל ,ג סוללת עפר או גדר מוגדרי "בניי".
הפרוגרמה הוכנה על ידי חברה פרטית.
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תמונה 3
נצרת  שלטי שהוצבו ללא רשות ברחוב פאולוס ה6
)הכיתוב בשלטי שובש על ידי משרד מבקר המדינה במתכוו(

 : Â Î Ú .2לפי חוק העזר הרלוונטי בעכו אסור להציב שלט בעיר א הוא מסתיר פרטי בעלי
ייחוד או ער ארכיטקטוני ,קשתות ,עמודי או פוגע במראה האסתטי של המבנה או מהווה מטרד.
ברחבי האזור התיירותי של העיר עכו נמצאו שלטי רבי בלתיאחידי המכערי את חזיתות
הבתי )ראו להל תמונה  .(4אופ תליית השלטי האלה מנוגד לחוק העזר האמור.

תמונה 4
עכו  שילוט מסחרי לקוי ברחוב צלאח אדי
)הכיתוב בשלטי שובש על ידי משרד מבקר המדינה במתכוו(
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 : ˙ Ù ˆ .3ברחבי האזור התיירותי של העיר נמצאו שלטי רבי בלתיאחידי המכערי את
הנו! ואת חזיתות הבתי שהותקנו בניגוד לחוק )ראו להל תמונה  .(5במאי  2002הוכנה בהזמנת
החמ"ת פרוגרמה לשילוט מסחרי ברחוב ירושלי .הפרוגרמה האמורה הוכנה "על מנת לחשו! את
הייחוד הארכיטקטוני של הרחוב "...מבלי לפגוע בקווי המתאר הייחודיי של המבני .נמצא כי
התכנית לא מומשה.

תמונה 5
צפת  שלטי מסחריי :מימי  שלטי לא אחידי ברחוב ירושלי; משמאל  שלט בד
המ ִגני המפרס חדר אירוח
בכיכר ְ
)הכיתוב בשלטי שובש על ידי משרד מבקר המדינה במתכוו(

·˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ,˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï"ÎÓ ¯ÒÓ 2009 ÈÂÈ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ ÌÚ ‰ÁÈ
‡ÌÈËÏ˘‰ ˙·ˆ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‡È‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .˙Ùˆ· ÌÈËÏ˘‰ ˜ÂÁ ˙‡ ˙ÙÎÂ‡ ‰È
.ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÈ„Ó ˙Ë˜Â ‰È‡Â ¯ÈÚ· ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰
 : ‰ Ï Ó ¯ .4סעי!  11של חוק עזר לרמלה בנוגע לשילוט קובע לאלו שלטי לא יקבלו פוני
רישיו הצגה :שלט בד ,שלט שפוגע בקו הרקיע ,שלט שאינו הול את הסביבה שבה הוצג ,שלט
העלול לפגוע במראה האסתטי של בני או של סביבתו ועוד .חוק העזר ברמלה מקנה לראש
העירייה סמכויות לפעול נגד העוברי על החוק.
˜ÂÁ ˙‡ ˙ÙÎÂ‡ ‰È‡Â ÌÈËÏ˘ ˙·ˆ‰Ï ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó· ˙˜ÒÂÚ ‰È‡ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ,‡ˆÓ
·ÂÁ¯· ,Ï˘ÓÏ .ÌÈËÏ˘‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È· Â·ˆÂ‰ ‰ÏÓ¯· ÌÈ·¯ ÌÈËÏ˘ .ÌÈËÏ˘‰
˜,·ÂÁ¯‰ ‰ˆ˜· ;„·Ó ÌÂÒ¯Ù ÈËÏ˘ ÌÈˆÚ ÏÚ Â˙ÈÊÁ· ‰Ï˙˘ ˜ÒÚ ˙È· ‡ˆÓ ËÈÂ¯Ë„ ˙ÏÈ‰
,Ïˆ¯‰ ·ÂÁ¯ Í¯Â‡Ï ;˜ÒÚ ˙È· Ï‡ ÔÂÂÎÓ‰ ÏÂ„‚ ËÏ˘ ‡ˆÓ ,Ô‡Â'‚¯-‡ Ì‡ÓÁ È¯ÂÁ‡Ó
˘ÌÈËÏ˘ Â‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÒÚÂ Ì„‡ ‰ÓÂ‰ ¯ÂÊ‡Â ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ¯Èˆ‰ „Á‡ ‡Â‰
¯·.(6 ‰ÂÓ˙ ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ‚ÂÒÂ ÌÈÚ·ˆ ,˙Â¯Âˆ ÔÂÂ‚Ó· ÌÈ
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6 תמונה
 מימי  שלט פגו המסתיר את צריח:רמלה  השילוט באזור רחוב קהילת דטרויט
הכנסייה הפרנציסקנית; במרכז  שלט בד ברחוב קהילת דטרויט; משמאל  שלט מאחורי
(חמא ארג'וא )הכיתוב בשלטי שובש על ידי משרד מבקר המדינה במתכוו

✯
˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,ÂÎÚ ,˙¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÏÈÒÏ (ÌÈËÏ˘Â ˙ÂÚ„ÂÓ ÔÈÈÚ·) ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ·Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ˙ÂÚÂ·˜‰ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ
‰Ï‡ ÌÈËÏ˘ .Ë¯Ù· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯ÂÊ‡·Â ÏÏÎ· ÌÈ¯Ú‰ È·Á¯· ,ÌÈ¯Ú‰ ˙ÂÊÁ· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈËÏ˘
¯ˆÂÈ ¯·„‰Â ,ÚÈ˜¯‰ Â˜· ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ,ÌÈ·Ó‰ Ï˘ ÈÏÎÈ¯„‡‰ ÌÈÈÙÂÈ ˙‡ ÌÈ¯È˙ÒÓ
È¯ÁÒÓ‰ ËÂÏÈ˘‰ ˙„Á‡‰Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ .¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙· Ú‚ÂÙÂ ¯„Ò-È‡ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙
.ÌÈËÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ·Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÈ¯„‡ ÌÈËÓÏ‡ ˜ÂÁÏ „Â‚È· ÌÈ¯È˙ÒÓ‰ ‰Ï‡ „‚Â

תחזוקת אתרי התיירות ברשויות המקומיות
מדרי הניהול )ראו לעיל( ממלי( להבטיח איכות גבוהה של תחזוקה ושירותי לא רק בתו אתרי
 אחד הענייני המובהקי המשפיעי על המלצת תייר על מקו. אלא סביב,התיירות עצמ
 מלמד כי הגורמי המרתיעי ביותר59 מחקר בריטי, למשל.58שהיה בו הוא רמת הטיפוח הסביבתי
.את התיירי הבריטיי מביקור במקו מסוי ה רמת ניקיו ורמת ביטחו אישי נמוכות
__________________

:ראו

58

:ראו

59

Vassiliadis, C. A., "Destination Product Characteristics as Useful Predictors for Repeat
Visiting and Recommendation Segmentation Variables" in Tourism: a Chaid
Exhaustive Analysis, International Journal of Tourism Research, 10 (2008), 439-452.
Jang, S. and Cai, L. A, "Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British
Outbound Market", Journal of Travel and Tourism Marketing, 13(3) (2002), 111-132.
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לפי פקודת העיריות ,צו א' וצו ב' של צו המועצות המקומיות וצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,60על הרשות המקומית מוטלת האחריות לניקיונו ולתחזוקתו של השטח הציבורי .כמו
כ ,בסמכות הרשות המקומית לפקח על רמת התחזוקה של חזיתות הבנייני .לפיכ תחזוקת של
חלק מאתרי התיירות מוטלת על רשויות מקומיות שבתחומיה ה נמצאי .פקודת העיריות מקנה
סמכות לעיריות לדרוש מבעלי נכסי לנקות מבני ,חצרות ומגרשי .על מנת להפעיל את
סמכויותיה ה נעזרות בחוקי עזר שוני.61
מדוח חברת הייעו( ומדוח הוועדה הציבורית עולה כי א! שבשני האחרונות השקיעה המדינה
סכומי לא מבוטלי בתשתית התיירותית באמצעות החמ"ת וחברות ממשלתיות אחרות ,אתרי
רבי לא מפותחי ,לא מתוחזקי כראוי וזקוקי לשיקו .תנאיה הסביבתיי אינ ראויי,
והלכלו בה רב .בשני הדוחות הומל( להשקיע כספי לשיפור מצב .ברי כי מצב התחזוקה
והניקיו הירודי משפיע לרעה על רמת המוצר התיירותי ועל תדמיתו .לפי הדוחות ,קיימי פערי
גדולי בתחזוקת מתקני ובשירותי בי רשויות מקומיות שונות; "במרבית ערי התיירות
הקטנות ,בכלל עכו ,נצרת ,טבריה ,...חיות אוכלוסיות בעלות פרופיל חברתיכלכלי נמו .רמת
הארגו המונציפלי אינה גבוהה והעמידה בדרישות החמ"ת ומשרד התיירות לוקה בחסר ,בי היתר
בשל שיקולי כספיי".

התחייבות הרשות המקומית לתחזוקת אתרי תיירות
מאז שנות ה 90החמ"ת חותמת על חוזי ע הרשויות במסגרת פרויקטי לפיתוח האתרי בה.
על פי חוזר מנכ"ל משרד התיירות מפברואר  ,2007שהוראותיו חלות ,כאמור ,על הרשויות
המקומיות ,חוזה ההתקשרות בי החמ"ת לבי הרשויות המקומיות כולל הוראה מפורטת בעניי
אחריות הרשות המקומית לתחזוקת אתר התיירות .נקבע בו כי יש לצר! אליו נספח תחזוקה
המפרט את הפעולות שעל הרשות המקומית לנקוט על מנת לתחזק את האתר .לפי החוזר ,על
הרשות המקומית להתחייב לקבל אחריות מלאה לתחזוקתו השוטפת .62בחוזי ההתקשרות נקבע כי
הפרת התחייבות של רשות לתחזק אתר תיירות שמשרד התיירות השקיע כספי בפיתוחו תהווה
__________________

60
61

62

סעיפי  242 ,235ו  249לפקודה; סעי  146לצווי; סעי )63א( של צו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות(.
ראו למשל ,חוק עזר לירושלי )שמירת הסדר והנקיו"( ,התשל"ח ) 1978להל" חוק הניקוי
לירושלי(; חוק עזר לטבריה )רוכלי( ,התשכ"ט  ;1969חוק עזר לטבריה )ניקוי מגרשי ,חצרות
וכניסות לבנייני( ,התשכ"ה  ;1965חוק עזר לנצרת )רוכלי( ,התשכ"ז  ;1967חוק עזר לנצרת
)שימור רחובות( ,התשמ"ד  ;1984חוק עזר לדוגמא לעיריות )ניקוי מדרכות( ,התשל"ד  1974שאומ+
על ידי מועצת עיריית עכו ב  ;20.5.74חוק עזר לדוגמה לעיריות )שמות לרחובות ולוחיות מספר
לבניני( ,התשל"ב  1972שאומ +על ידי מועצת עיריית עכו במרס  ;1982חוק עזר לעכו )שילוט(,
התשנ"ג  ;1992חוק עזר לעכו )החזקת בעלי חיי( ,התשמ"ח  ;1988חוק עזר לצפת )שימור
רחובות( ,התשי"ט  ;1959חוק עזר לצפת )קביעת לוחיות מספרי בבניני( ,התש"י  ;1949חוק עזר
לצפת )מודעות ושלטי( ,התש"ס  ;2000חוק עזר לדוגמא לעיריות )ניקוי מדרכות( ,התשל"ד 1974
שאומ +על ידי מועצת עיריית רמלה ב  ;10.9.74חוק עזר לרמלה )ניקוי מגרשי ,חצרות וכניסות
לבניני( ,תשי"ט  ;1974חוק עזר לרמלה )שילוט( ,התש"ס .2000
במקרי שבה יש ספק רב לגבי יכולת הרשות לקיי תחזוקה הולמת ,נית" יהיה להגיע להסכ על
הקמת קר" תחזוקה משותפת למשרד התיירות ולרשות ביחס מימוני שווה .במקרה כזה תחזוקת
הפרויקט תהיה באחריות החמ"ת או גו אחר שייקבע על ידי משרד התיירות בהסכמת הרשות.
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הפרה יסודית אשר תאל( את העירייה להשיב לחמ"ת את כל הכספי שקיבלה ממנה ,והחמ"ת
תוכל להפסיק את השתתפותה במימו ובביצוע של פרויקטי לפיתוח תיירותי .מנכ"ל משרד
התיירות ,מר נועז בר ניר ,קבע באוגוסט  2009ש"נראה כי הדר הטובה ביותר לוודא תחזוקת
אתרי תיירות" היא לא להשקיע כספי "במקומות שאינ מתוחזקי ,ותביעה משפטית ...מרגע
שהמשרד משקיע מתקציביו ,עליו לוודא שהשקעותיו לא ירדו לטמיו בשל היעדר תחזוקה".
Ú Ó ‡Ï :‰Ï‡ ˙ÂÈˆ˜ Ò· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
È¯˙‡ ÈÂ‡¯Î Â˜ÊÁ˙ ‡Ï ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ Ï˘ ÌÂ˜È˘ Â‡ ‚Â¯„˘ ,ÁÂ˙ÈÙ
˙Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÔÁË˘· ÂÁ˙ÂÙ˘ ˙Â¯ÈÈ
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ Á˙ÂÙ˘ ˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡ ÈÂ‡¯Î ˜ÊÁ˙˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ È„Î

העברת האתרי שפיתחה החל"פ בעכו לתחזוקת העירייה
לפי נוהל מסירת עבודות לעירייה של החל"פ" ,האחריות לתחזוקת הפרויקט מרגע קבלתו...
עוברת לעיריית עכו לתחזוקה שוטפת ואחריותה על פי חוק" .בשונה מחוזר המנכ"ל שנזכר לעיל,
הנוהל אינו דורש מהעירייה לחתו ע החל"פ על חוזי הכוללי התחייבויות מפורטות
ומפורשות בתחו התחזוקה.
ביולי  2007וביולי  2009שלח משרד התיירות מכתבי לחל"פ שבה ציי שיש להתנות פרויקטי
לרשות מקומית בחתימת הסכ עמה בעניי תחזוקת לאחר ביצוע.
„¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â ˙‡ ıÓ‡˙ Ù"ÏÁ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˙Â‡ ‰˜ÂÊÁ˙ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯ÈÈ˙‰
˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ Ï
.˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ÁÂ˙ÈÙ ÔÈÈ Ú· „¯˘Ó‰ Ï‰Â ˙‡ ÂÚÈÓËÈ Ù"ÏÁ‰Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד התיירות כי הוא מאמ( את ממצאי הדוח בנושא
וינחה את החל"פ להטמיע את הנהלי לגבי מסירת פרויקטי לרשות המקומית.
סל תחזוקה
הוועדה הציבורית המליצה על "סל תחזוקה" בתיאו ע הרשות המקומית וע משרד התיירות
ועל התחייבות הרשות המקומית לממ אותו מ ההכנסות של הרשות מתיירות .היא קבעה שעל
משרד התיירות לאכו! את ההתחייבות של רשויות מקומיות לנהל ולתחזק את אתרי התיירות
בהתא לסל ,ובמקרי קיצוניי יהיה צור להעביר באופ זמני את האחריות לתחזוקה ולתקצוב
של אתרי התיירות לגו! ממשלתי או ממשלתיעירוני והמליצה על גביית "מס תייר" .הדוח הציע,
בי השאר ,לשקול הקצבת שליש מתקציב הפיתוח של משרד התיירות לתחזוקה.
בדצמבר  2008קבעה החמ"ת סל תחזוקה שמאגד בתוכו מספר מרכיבי :עבודות סדירות לניקוי
ולפינוי אשפה ,עבודות חשמל ותאורה ,אחזקת שטחי מרוצפי ,מדרגות ואבני שפה ,עבודות
אב ,שלטי הכוונה לאתר; ובאתר  אחזקת דרכי שמאפשרות נגישות ,אחזקת גני ועוד .עלפי
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תשובת החמ"ת למשרד מבקר המדינה ,הסל נקבע על מנת שיוגדרו מרכיבי התחזוקה ורמתה
שיוטלו על הרשות המקומית כשהיא מקבלת את אתר התיירות לניהולה השוט!.
‰˜ÂÊÁ˙‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ÏÚ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰„Ù˜‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È¯˙‡ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ÚÈÈÒÏ ‰È‰È ÂÁÂÎ·˘ ÔÂ ‚ Ó ¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡˙ Ì˙ÙÈÎ‡Â
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הבטיח משרד התיירות להגביר את "נושא האכיפה ,הבקרה
והטלת הסנקציות במקרי בה התחזוקה ירודה .במקרי חריגי המשרד א! יגיש תביעות
משפטיות נגד הרשויות המקומיות".
משרד מבקר המדינה בדק את תחזוקת אתרי התיירות בהתא לרכיבי שקבעה החמ"ת בסל
התחזוקה .במהל הביקורת נמצאו מפגעי וליקויי מסוגי שוני .להל מובאי הממצאי.
מפגעי פיזיי
במהל הביקורת נצפו מפגעי וליקויי פיזיי באתרי התיירות במספר תחומי עיקריי :ריצו!
וריבוד ,גינו ,ניקיו ,תאורה ,חשמל ובטיחות ,שילוט ,קירוי ,מזרקות ,ברזיות ושוקת ,חלונות
הצצה 63ותחזוקת אתרי הנצחה.
„Â·È¯Â ÛÂˆÈ¯ ÈÚ‚ÙÓ
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1בביקורת נמצאו ליקויי רבי בריצו! באזורי התיירות בעיר; בי אלה 
מפגעי בכבישי ,במדרכות ,ברחבות ובכיכרות .בכל הטיילות נמצאו מפגעי בריצו! .בתצפית
מהר הצופי נצפו באזור ג טבצ'ניק מפגעי קשי בריבוד האספלט .בירידה התלולה מטיילת הר
הזיתי נמצאו בורות וסדקי .היו סדקי ג בכבישי המובילי לשכונת עיכר ובתוכה )ראו
להל תמונה .(7

תמונה 7
ירושלי  מפגעי במדרכה :מימי  רחוב המעיי בשכונת עיכר; במרכז  ג טבצ'ניק
בטיילת הר הצופי; משמאל  בירידה מהר הזיתי

__________________

63

מדובר בלוחות זכוכית המכסי אתרי ארכיאולוגיי שדרכ נית לצפות בממצאי.
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 : ˙ ¯ ˆ  .2טיילות אלקישלה והרכס  64הטיילות הוקמו לקראת חגיגות שנת האלפיי,
והחמ"ת השתתפה במימונ .בסיור של עובדי משרד מבקר המדינה נמצאו מפגעי רבי מאוד
בטיילת אלקישלה )ראו להל תמונה  .(8בי השאר ,אבני משתלבות נעקרו או כוסו בזפת ועפר,
ואשפה רבה הייתה פזורה ברחבי הטיילת.

תמונה 8
נצרת  מפגעי והזנחה בטיילת אלקישלה

)א( רחוב ההגנה וחומת הי המערבית  65בשני  19931988שוקמו ופותחו
: Â Î Ú .3
רחוב ההגנה וחומת הי המערבית .בסיורי שקיימו עובדי משרד מבקר המדינה נמצאו מפגעי
בטיחות ,מפגעי חזותיי ומפגעי ניקיו בתו #המבצרי שלאור #החומות וברחוב ההגנה הסמו#
לחומות .למשל ,ברחוב ההגנה ,בקטע הסמו #לחניו ,נמצאו אבני שפה שבורות ושלוליות מי
מעופשי מסביב ,ובמדרכה שמתחת לבורג' אלקישלה נתגלה שטח ללא אבני שפה שהתמלא
באשפה )ראו להל תמונה ) .(9ב( המרינה  ריצו %המרינה היה פגו במספר מקומות.

__________________
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טיילת אלקישלה נמצאת בחלקה העליו של העיר ומאפשרת תצפית מרהיבה על חלקה ההיסטורי
של נצרת ,כולל על בזיליקת הבשורה הלטינית .סמו לטיילת הרכס נמצאי מנזר ישוע הנער
)סליזיא ( משנת .1923
חומת הי המערבית היא מתקופת דהאר אלעומר ) .(17751750בחומה מספר מבצרי המזמני
לתייר תצפיות על החו' .רחוב ההגנה שמתחת לחומות הוא אחת מדרכי הכניסה לעיר ,ובקצהו ,ליד
המגדלור ,מחני תיירי רבי את כלי רכב.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

תמונה 9
עכו  מפגעי ריצו ואשפה :מימי  רחוב ההגנה; משמאל  המדרחוב מתחת לבורג'
אלקישלה

ˆ  : ˙ Ùטיילת המלונות בהר כנע  66הטיילת פותחה על ידי החמ"ת בשנת ,1993
4
ופיתוחה תוקצב ב 3.6מיליו ש"ח .עיריית צפת התחייבה לתחזק את הפרויקט על כל מתקניו
ולשמור "על הפרויקט ועל אופיו התיירותי ."...בביקורת נמצא כי חסרו אבני משתלבות במדרכה
)ראו להל תמונה .(10

תמונה 10
צפת  אבני משתלבות עקורות בטיילת המלונות בהר כנע

__________________
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גבעת הטיילת ,הנמצאת בשטחה המוניציפלי של צפת ,ממוקמת בהר כנע .סמו לטיילת ממוק מלו
שנבנה בשנות החמישי של המאה ה 20על ידי הנדבנית שרה לוי .מהטיילת נשק הנו המרהיב של
הסביבה.
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✯
ÔÙÂ‡· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡· ÛÂˆÈ¯· ÌÈÓ‚Ù Ô˜˙Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙ÙˆÂ ÂÎÚ ,˙¯ˆ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ
¯‡.Ì˙ÂÂ‰˙‰ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙ÂÓÏ˘·Â ÈÂ
ÔÂÈ‚ ÈÚ‚ÙÓ
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ Èברחבי ירושלי קיימי פארקי ושטחי ג רבי .ביניה בולטות המדשאות
שמתחת לחומות העיר העתיקה ובטיילות בהר הזיתי ,בהר הצופי ובארמו הנציב.

תמונה 11
ירושלי  הזנחה בשטחי ג של טיילת שרובר

טיילת ארמו הנציב  67שטחי הגינו בירידה לעבר טיילת שרובר נמצאו מוזנחי ביותר :היו
ריכוזי אשפה ,גז ואבני שבורות על המדשאות וקרחות דשא )ראו לעיל תמונה  .(11מהמסמכי
__________________
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הטיילת נפתחה לציבור המבקרי בשני  .19891986היא מחולקת לטיילת האס )החלק העליו(
ולטיילת שרובר )החלק התחתו( .הטיילת צופה אל נו מרהיב  העיר העתיקה של ירושלי וההרי
שסביב לה ,מדבר יהודה והרי מואב ברקע .היא תוכננה על ידי אדריכלי ידועי ש ואלפי תיירי זרי
וישראליי מבקרי בה מדי שנה.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

במשרד התיירות עולה כי ג בשלושה סיורי ביקורת שקיי בטיילת ארמו הנציב בי השני 2007
ל 2009נמצאו ליקויי בגינו ,אשפה מפוזרת וקרחות בדשא .ממצאי אלה הועברו אפוא
לעירייה זה מכבר א %טר טופלו על ידה .איטיפוח ניכר ג במדשאות שבטיילת הר הזיתי.
באדניות העצי בשביל היורד מהטיילת לעבר כנסיית גת שמני לא היו עצי והאזור היה עמוס
אשפה ואבני.
ÔÂÈ˜È ÈÚ‚ÙÓ
68

) : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1א( רחוב סולטא סולימא  ברחוב נמצאו ריכוזי אשפה וכתמי לכלו%
)ראו להל תמונה  .(12מכלי אשפה גדולי המוצבי ברחוב סולטא סולימא ובדר %שכ נמצאו
פתוחי .הדבר מפריע לתנועת כלי רכב ומכער מאוד את חזות הרחוב .ממצגת שהכי משרד
התיירות ,במסגרת ביקורת שעשה במקו באוגוסט  2007עולה ,כי בכניסה לג הקבר ובסביבה
נמצאה פסולת רבה מפוזרת על המדרכות ,בערוגות העצי ולאור %כל הכביש .ממצאי אלה
הועברו אפוא לעירייה זה מכבר ,א %טר טופלו על ידיה.

תמונה 12
ירושלי  הזנחה ואשפה ברחוב סולטא סולימא וברחוב דר שכ ,מול שער שכ :מימי 
בכניסה לתחנה המרכזית של מזרח ירושלי ,באזור הצופה על גבעת הגולגולתא
הפרוטסטנטית; במרכז  במפגש רחוב סולטא סולימא ודר שכ; משמאל  כתמי על
הרצפה ,סמו לכניסה לג הקבר

)ב( טיילות הר הצופי וארמו הנציב  האספלט בדרכי הגישה לטיילות פגו וריכוזי אשפה
נצפו במקומות רבי סביב ובסמו %לה .למשל ,בג טבצ'ניק שליד טיילת הר הצופי נמצאו על
השביל בול ע' ,חצ' וכתמי ,ובטיילת ארמו הנציב הייתה אשפה; מפינות ישיבה בנויות
הפזורות לאור %טיילת האס ובטיילת שרובר הורגשה צחנה של שת ,וכתמי שת נמצאו סמו %לה.
__________________
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מדובר ברחוב מרכזי במזרח העיר ,בי מוזיאו רוקפלר ,בי שער הפרחי ובי שער שכ .לאורכו
חנויות ,שווקי ,בתי קפה ומסעדות ובתי מלו .ברוב שעות היו הוא הומה אד ומכוניות .תיירי
רבי עוברי דרכו ובדר #שכ הסמוכה כדי להגיע אל ג הקבר המוכר על ידי זרמי פרוטסטנטיי
כאתר קבורתו של ישו.
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ממצאי הביקורות שעשה בשטח משרד התיירות בשני  20092007היו דומי .העירייה הייתה א
כ מודעת למפגעי ,א %היא לא עשתה די למיגור.
)ג( נוס) על מפגעי התחזוקה ,לכלו %נתגלה ברחובותיה של העיר העתיקה ובמבני הציבור שלה.
) : ‰ È ¯ · Ë .2א( קברי צדיקי  העיר טבריה שופעת קברי צדיקי .בביקורת נמצאו ליקויי
חמורי במספר אתרי .דוגמאות:
) (1קבר רבי מאיר בעל הנס  69ממסמכי במשרד התיירות עולה שבביקורות שעשו אנשי
יחידת הביקורת שלו בשני  2007ו 2008נמצאו ליקויי בתחזוקת הקבר וניקיונו .ביולי 2008
שלח מנכ"ל המשרד לראש עיריית טבריה מכתב ובו צילומי ליקויי מהמתח של קבר רבי מאיר
בעל הנס .בתשובת ראש העירייה למנכ"ל משרד התיירות מאותו חודש נאמר כי מתח הקבר
נמצא בתחו אחריותו ובבעלותו של "כולל" .למרות זאת השקיעה העירייה מאמ' בשיפורו .זאת
ועוד ,לטענת ראש עיריית טבריה ,היא פונה "תכופות בקריאות נואשות לראשי הכולל" בבקשה
לטפל בכביש הכניסה.

תמונה 13
טבריה  הזנחה ואשפה בסביבות קברי הצדיקי :מימי  קבר האימהות; משמאל ובמרכז 
סביבת קבר רבי מאיר בעל הנס וכביש הגישה אליו

·Â‡ˆÓ ;ÌÈÁÊÂÓ Â˙·È·ÒÂ ¯·˜‰ ¯ÂÊ‡˘ ¯¯·˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯ÂÈÒ
‡˘‰ÂÓ˙ ÏÈÚÏ Â‡¯) ÂÈÏ‡ ‰˘È‚‰ ˘È·Î Ï˘ ÂÎ¯Â‡ ÏÎÏÂ ¯·˜‰ ‰·ÓÏ ÍÂÓÒ ‰Ó‰ÂÊÂ ‰Ù
˘ÓÓ Ï˘ ‰ÎÒ ÌÈÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ÏÎ .ÔÂ·˜È¯ Ï˘ ÌÈÙÈ¯Á ˙ÂÁÈ¯ ÂÏÚ ÂÏÂÎ ˘È·Î‰ ÔÓ .(13
.‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï
) (2קבר האימהות  70בכל הסיורי שעשו עובדי משרד מבקר המדינה במקו נמצאה סביבת
קבר האימהות מוזנחת מאוד ע ריכוזי אשפה ועשבייה המהווי מפגע חזותי ותברואתי )ראו
לעיל תמונה .(13
__________________
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רבי מאיר בעל הנס היה מחכמי המשנה ומתלמידיו של רבי עקיבא .הוא חי במאה השנייה לספירה
והיה מראשי הסנהדרי באושא .שמו מוזכר במשנה יותר מ 300פעמי.
עלפי המסורת ,קבורות בו אימהותיו התנכיות של ע ישראל .בי אלה :יוכבד ,א משה רבנו ,ובתה
מרי הנביאה ,ונשותיו של יעקב אבינו ,זלפה ובלהה.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

)ב( בית אלומות  71בדיו שהתקיי בי נציגי עיריית טבריה לבי נציגי משרד התיירות בינואר
 2009הסביר סמנכ"ל בכיר לפיתוח תשתיות והשקעות במשרד התיירות ,כי המשרד החזיק בעבר
במבנה ,א %משהחליט כי אינו מעוניי בו עוד ,העבירו למינהל מקרקעי ישראל .עוד הוסי)
שהתכנית לשיפו' בית אלומות מוכרת למשרד התיירות מאז שנת  ,2000אול טר נפתרה שאלת
מימונו.
·.„Â‡Ó ˙ÁÊÂÓ ˙ÂÓÂÏ‡‰ ˙È· ˙·È·Ò ‰‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ ÂÓÈÈ˜˘ ÌÈ¯ÂÈÒ
ÔÏ‰Ï Â‡¯) Â˙·È·Ò· Â‡ˆÓ ÌÈ¯Â·˘ ˙ÂÂÏÁÂ ‰ÈÈ·˘Ú ,˙ÂˆÂ¯Ù ˙Â¯„‚ ,‰Ù˘‡ Ï˘ ˙ÂÓ¯Ú
˙.(14 ‰ÂÓ

תמונה 14
טבריה  הסביבה המוזנחת של בית אלומות

)ג( חופי הכנרת  העיר טבריה משופעת בחופי ,שמקצת  למשל ,חו) הגני והחו) הנפרד,
מנוהלי בידי העירייה .הכניסה לאחדי מותנית בתשלו ,ואילו לחו) שמתחת לטיילת אלו,72
לחו) הנמל העתיק שליד טיילת ב גוריו ולחו) שמול קבר רבי מאיר בעל הנס הכניסה חופשית.
חו) הנמל העתיק פותח במימו החמ"ת בשנת  2008בעלות כוללת של  500אל) ש"ח .בחוזה
המסגרת שנחת בי העירייה והחמ"ת במאי  2006התחייבה העירייה ,בי השאר ,לדאוג לפינוי
אשפה לפי הצור %ולתיקוני שוטפי בחו) "ברמה גבוהה ובאיכות מעולה".

__________________
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72

מדובר בבית משפחת נומר נבולסי ,שנבנה בשנת  .1936המבנה נמצא בסמו #לקברו של הרמב".
בעבר שימש הבניי את חברי קיבו) אלומות טר עליית לקרקע .בפברואר  2010נכלל האתר
ברשימת אתרי מורשת במסגרת "מתווה פעולה לשיקו והעצמת תשתיות המורשת הלאומית" של
משרד ראש הממשלה.
פותח בשנת  2009במימו העירייה בעלות של מיליו ש"ח.
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Ì‰ÈÏ‡ ‰ÒÈÎ‰˘ ÌÈÙÂÁ‰ ˙˘ÂÏ˘· ÌÈ¯ÂÈÒ ‰˘ÂÏ˘ Â˘Ú ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ
·ˆÓ· ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â¯„¯„È‰ ‰ÏÁ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ÔÈ· ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÈÎ ‡ˆÓ .˙È˘ÙÂÁ
,È˘ÈÏ˘‰ ¯ÂÈÒ· .‰¯È·Ò ‰‡ˆÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ È˘· Ì˙˜ÂÊÁ˙ ˙Ó¯ :Ì‰Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰
,˜ÈËÒÏÙ È˜Â·˜· :Ì˙˘ÂÏ˘· ‰·¯ ‰Ó‰ÂÊ ‰‡ˆÓ ,È˘‰ ¯ÂÈÒ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ˘„ÂÁÎ
˘‡¯.˙ÂÈÂÎÓ È‚ÈÓˆ Û‡Â ˙Â¯ÈÈ ,˙ÈÎÂÎÊ È¯·˘ ,ÌÈËÂË¯ÓÒ ,ÏÎÂ‡ ˙ÂÈ
) : ˙ ¯ ˆ  .3א( טיילות אלקישלה והרכס  בביקורת של משרד מבקר המדינה בטיילת
הרכס התגלתה הזנחה ממשית .הטיילת עצמה והשטחי הירוקי הסמוכי לה נמצאו עמוסי
באשפה רבה; בקטעי מסוימי נמצאו כתמי צבע על האבני המשתלבות )ראו להל בתמונה .(15
בטיילת אלקישלה היו שטחי ירוקי מכוסי עפר ואשפה.

תמונה 15
נצרת  אשפה בטיילת הרכס ובשטחי הירוקי הסמוכי לה

ממסמכי משרד התיירות עולה כי ההזנחה הרבה בטיילת אלקישלה "אינה מאפשרת שימוש בה
לתיירי".
)ב( השוק של נצרת ואזור המסגד הלב  73אתר האינטרנט של עמותת נצרת ממלי' לתייר
לבקר בשוק נצרת שהוא ,לדבריה" ,שוק ערבי אותנטי המציע מגוו גדול של חנויות וסחורות
ומבני ארכיטקטוניי מהתקופה העות'מאנית" .חלקי של השוק שוקמו במסגרת הכנות לחגיגות
שנת האלפיי .ואול בדוח של נצרת ,שהוכ בפברואר  ,2008נמצא כי סמטאות השוק "אינ
מתוחזקות כראוי ונית למצוא ]בו[ מפגעי בדמות בורות וערימות אשפה במקומות רבי".
בשני מכתבי ששלח בנובמבר  2007ובינואר  2008שר התיירות דאז ,מר יצחק אהרונובי' ,לראש
עיריית נצרת ,מר ראמז ג'ראיסי ,הוצגו צילומי אשפה ברחבי השוק של נצרת ובאזור המסגד הלב.
בשני מכתבי ששלח לראש העירייה בינואר  2008מנהל מחלקת הניקיו של העירייה צוי כי עיקר
הבעיה טמונה בעסקי שבעליה אינ מקפידי להשלי %את האשפה לפחי שבמקו .ראש
עיריית נצרת הבטיח במכתבו מפברואר  2008למנכ"ל משרד התיירות דאז ,מר שאול צמח ,לשפר
את מצב הניקיו .מהמסמכי במשרד התיירות עולה כי ג בביקורות נוספות שעשה במרס 2008
ובינואר ובמאי  2009נמצאו ריכוזי אשפה רבי בשוק של נצרת.
__________________
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השוק החל להתפתח במאה ה ,17א #עיקר התפתחותו במאה ה .19בשוק נמצא ג המסגד הלב
אשר נבנה ב 1785בתקופת מושל עכו אחמד פאשא אלג'זאר .מאז הקמתו ועד היו המסגד הלב
הנו "ווק דרי" )הקדש משפחתי מנוהל ומתוחזק על ידי בני משפחה מקומית(.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

תמונה 16
נצרת  השוק :מימי  גגו עליו אשפה; במרכז  אשפה בסביבת המסגד הלב;
משמאל  מפגעי במדרכה

·˘ÌÈ¯ÂÊ‡ Â‡ˆÓ 2009 ÈÏÂÈ·Â ÈÂÈ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Â˘Ú˘ ÌÈ¯ÂÈÒ ‰˘ÂÏ
¯·.˜Â„Ò ËÏÙÒ‡Â ÌÈ·Ó ÈÂ‚‚ ÏÚÂ ˙ÂÎ¯„Ó‰ È·‚ ÏÚ ‰Ù˘‡ ÈÊÂÎÈ¯ ÂÈ‰ :ÌÈÁÊÂÓ ˜Â˘· ÌÈ
‚.˙Â¯Â·˘ ˙ÂÙˆ¯ÓÂ (16 ‰ÂÓ˙ ÏÈÚÏ Â‡¯) ‰Ù˘‡ ÈÊÂÎÈ¯ Â‡ˆÓ Ô·Ï‰ „‚ÒÓ‰ ¯ÂÊ‡· Ì
)ג( רחוב פאולוס השישי  הרחוב ,הציר המרכזי בעיר ,שוק במסגרת ההכנות לחגיגות שנת
האלפיי בעלות של כ 20מיליו ש"ח; לאורכו פזורי עסקי רבי ,מסעדות ותחנות אוטובוס.
בסיור שעשו עובדי משרד מבקר המדינה נמצא הרחוב מוזנח ע גרפיטי על הקירות ,אשפה
וכתמי של נוזלי אשפה על המדרכה .ריכוזי אשפה נמצאו ג בתחנות האוטובוס .מפגעי ניקיו
היו ג בסמטת קזנובה ששוקמה על ידי משרד התיירות בשנות ה 90ובחצר הסראייה.74
)א( החפיר  משרד התיירות עשה במאי  2009ביקורת באתרי תיירות בעכו
: Â Î Ú .4
העתיקה ובמסגרתה צולמו תמונות של ערמות פסולת רבה בתעלת החפיר .ג בשני סיורי שעשו
עובדי משרד מבקר המדינה בקי'  2009נמצא החפיר עמוס ערמות אשפה )ראו להל תמונה .(17

__________________

74

הסראייה הוא מבנה השלטו שהקי דאהר אלעמר ,מושל הגליל ,בשנת  .1740בימי השלטו
העות'מאני שימש הבניי כמושב מושל המחוז של אזור נצרת ובהמש ,#בתקופת המנדט הבריטי ועד
שנת  ,1991שכנה בו עיריית נצרת.
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תמונה 17
עכו  ריכוזי אשפה :מימי  ברחוב ההגנה ,מתחת לבורג' אלקישלה;
במרכז ומשמאל  בחפיר

)ב( בורג' אלקישלה  בתו %בורג' אלקישלה וכ בעלייה אליו מרחוב ההגנה )ראו לעיל
תמונה  (17נמצאו ריכוזי אשפה ונד) מה סרחו; אלה פוגעי ללא ספק בחוויית התייר.
)ג( המרינה והי  75המרינה שופצה על ידי החל"פ בשני  .19841982בסיורי נמצאו
אזורי רבי שלה במצב תחזוקתי ירוד .למשל ,בסביבות מסעדת "אבו כריסטו" היו ריכוזי אשפה
על היבשה ,וחלקה צ) על פני הי.
)ד( טיילת ההגנה והטיילת הצפונית  76בשני  20092004נעשו בעכו עבודות להקמת
הטיילת הצפונית ולשיקומה של טיילת ההגנה .עיריית עכו מסרה שעלות הפיתוח הייתה כ33
מיליו ש"ח.
בסיורי נמצא שחופי הטיילות ,במיוחד חופי טיילת ההגנה ,מוזנחי מאוד .אשפה לסוגיה
וקרשי נמצאו על החו) ובתו %הי.
)ה( בסיורי עובדי משרד מבקר המדינה נמצאו מפגעי ניקיו ג בג החפיר ובטיילת חומות
היבשה ובחאני אשווארדה ואשונה .באחרו נמצאו סוסי שהוחזקו במכלאות .נוס) על
הפגיעה בבעלי החיי ,החזקת היוותה מפגע תברואתי שהתבטא בלכלו %ובריח רע במתח.
) : ˙ Ù ˆ .5א( טיילת המלונות בהר כנע  במהל %הסיור שעשו עובדי משרד מבקר המדינה
נמצאו בטיילת מפגעי רבי :ספסלי עקורי או מושחתי ואשפה רבה על המדרכה ועל
המדשאות )ראו להל תמונה .(18

__________________
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במאות ה 12וה 13המרינה הייתה מעג של בני ונציה שקיבלו רובע אוטונומי בעיר העתיקה.
הטיילות נמתחות מבורג' אלקואריי צפונה לאור #חו הי התיכו .הטיילת הצפונית היא בעצ
המש #של טיילת ההגנה שהייתה קיימת ג בשנות ה.90

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

תמונה 18
צפת  הזנחה בטיילת המלונות בהר כנע

)ב( בית בוסל  77א) שמתח בית בוסל מופיע ברשימת האתרי לשימור של עיריית צפת,
המבני נטושי ובתהליכי התפוררות .78לצד מבנה השער הציבה עיריית צפת לוח מודעות הפוגע
בחזותו .כמו כ ,בחלונות המקושתי נתלו מודעות אבל ופרסומות .במהל %הסיורי בצפת נמצאו
המבנה וסביבתו מוזנחי )ראו להל תמונה  .(19בתו %המבנה הפרו' הייתה אשפה רבה ,והתברר
שהקירות והתקרות מתקלפי והחלונות שבורי .ג במכתב של משרד התיירות לעיריית צפת
מיולי  2009מצויני כל המפגעי הללו .המכתב מדגיש את האירוניה בעובדה שנותר על כנו רק
שלט הסבר המזמי את המבקר להיכנס לביקור בבית.
)ג( ג המצודה  79עלפי הדוח של צפת הושקעו באתר המצודה כשלושה מיליו ש"ח,
ועבודות הפיתוח הסתיימו בשנת  .2006עיריית צפת התחייבה לחמ"ת לדאוג לתחזוקתו השוטפת
"ברמה נאותה המתאימה לביקורי קהל".
בביקורת בעיר נמצא ג המצודה במצב ירוד :האספלט היה סדוק ,המתק לשתיית מי היה שבור,
היו בו ריכוזי אשפה ופינות שבה הונחו מזרוני ובגדי בלויי )ראו להל תמונה  .(19נמצאו בו
ג בורות פעורי המסכני מבקרי ומדרגות מכוסות צמחייה המקשה על המבקר את השימוש
בה .רחוב חטיבת יפתח ,ציר הגישה היחיד אל הג בכלי רכב ,היה מוזנח וריבודו פגו.

__________________

77

78
79

בית בוסל מפורס כאתר תיירות על ידי עיריית צפת .המבנה נקרא על שמו של מייסד קיבו) דגניה,
יוס בוסל ,והוק בשנת  1904על ידי המיסיו הבריטי .בשנת  1942נרכש על ידי קק"ל לשמש כבית
הבראה .במלחמת העצמאות היה המבנה מטה ועמדה קדמית להגנת הרובע היהודי ,ובפברואר 2010
נכלל האתר ברשימת אתרי מורשת של משרד ראש הממשלה.
ראו מבקר המדינה ,(2005) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,עמ'  ;137132מבקר המדינה ד
ש בשימור מבני ואתרי ועסק במצבו העגו של בית בוסל .
הג הוא אתר מרכזי בתולדות העיר מתקופת המרד הגדול ) 6766לסה"נ( .בשטחי המצודה מצויי
אנדרטה לזכר החיילי שנפלו בהגנה על העיר ,פארק ירוק שבו אפשר לקיי תצפיות מרשימות על
הסביבה וכ שרידי ארכיאולוגיי שנחשפו בחפירות המתבצעות באזור משנת .2001
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תמונה 19
צפת  ג המצודה ובית בוסל :מימי  הזנחה והרס בבית בוסל;
משמאל  חלל פנימי באתר הארכיאולוגי שבג המצודה

בתכנית הפיתוח לצפת צוי כי השארת ג המצודה באותו מצב היא סיכו בטיחותי .בצור%
בהשלמות הפיתוח של ג המצודה ד ג הדוח של צפת ,א %העניי טר טופל.
בידי יחידת הביקורת של משרד התיירות לא היו נתוני מ השני האחרונות על ביקורת באתר.
בעקבות פנייה של משרד מבקר המדינה סייר ביולי  2009צוות הביקורת של משרד התיירות בעיר.
במסגרת הסיור הוא הגיע לג המצודה ובמכתב ששלח לעיריית צפת באותו חודש צוינו ,בי
השאר ,בעיות בטיחות חמורות שנתגלו ברחבי הג :בורות פעורי ,היעדר מעקות ושבילי גישה
משובשי וצרי .כמו כ ,נצפתה הזנחה רבה ברחבי הג והמתק לשתיית מי היה שבור.
ג באתרי תיירות נוספי בצפת מצא משרד מבקר המדינה מפגעי ניקיו :ערמות אשפה מאחורי
כותלו של בית הכנסת למברג ,הזנחה בקטע של סמטת רימוני שמול החא האדו והמאוזוליאו
הממלוכי ,לכלו %לאור %רחוב ירושלי ועוד .בכניסה לשירותי ציבוריי ברחוב ירושלי הוצבו
קופות צדקה ובחלק מסיורי עובדי משרד מבקר המדינה השירותי היו סגורי.
) : ‰ Ï Ó ¯ .6א( ג הנשיא  80הג שופ' בי השני  20042002בעלות כוללת של כשני
מיליו ש"ח .בביקורת בג הנשיא נמצאו אשפה ולכלו %רב )ראו להל תמונה  .(20כמו כ ,על
מבנה המזרקה נמצאו גרפיטי וכתמי.
__________________

80

268

נבנה בתקופה המנדטורית צמוד לבית העירייה המנדטורי שבו שוכ כיו מוזיאו רמלה .לאחר קו
המדינה נקרא הג על שמו של נשיאה הראשו של מדינת ישראל ,פרופ' חיי ויצמ.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

תמונה 20
רמלה  הזנחה בג הנשיא :מימי  המזרקה; משמאל  רחבת הג

ש3קי רמלה  בביקורת נבדק מצב התחזוקה של השוָוקי ונצפו לכלו ,%עזובה ואיניקוז של
ֵ
)ב (
מי הגשמי בשוק רמלוד )ראו להל תמונה  .81(21ערמות אשפה רבות נמצאו ג בשולי השוק.

תמונה 21
רמלה  לכלו והזנחה בשווקי :מימי  אשפה בשוק ז'בוטינסקי;
משמאל  שלוליות ברחבי שוק רמלוד

רבי מהמפגעי באזור שוק ז'בוטינסקי טופלו באיחור רב .בביקורת נמצא כי מיכל האצירה
הממוק בכניסה לשוק ז'בוטינסקי מלא באשפה שגלשה ונערמה סביבו .ג ברחבי השוק
ובסמטאות הסמוכות לו נמצאה אשפה רבה )ראו לעיל תמונה .(21
__________________

81

תוצאות איהניקוז בשוק רמלוד צולמו בפברואר  ,2009יו לאחר שירד גש בעיר .בעונה היבשה של
אוגוסט נמצא כי אזורי בשוק ,במיוחד שוליו ,מלוכלכי מאוד.
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✯
ÈÁÒ‰Â ‰Ù˘‡‰ ˙Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÂ˘Ó ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ÔÂÈ˜È ˙‡ ¯Ù˘Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙‡ ÚÂÓÏ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .È˙Â¯ÈÈ˙ Ú‚ÙÓ ÌÈÂÂ‰Ó Ì‰˘ ÈÙÏ „ÂÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ‰ÎÒ Ì‰
,˙ÈË¯Ù ˙Â˘¯· ‡Ï‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÓ ‡Ï Ì‰ Ì‡ Û‡ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ„¯ËÓ‰
·.¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ·Â ((7)242 ÛÈÚÒ) ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· Ô‰Ï Â˜ÚÂ‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯‚ÒÓ
;ÌÈ˜È„ˆ‰ È¯·˜· ‰ÁÊ‰‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÂÂ‡¯‰ ÔÂÏÁ Ì‰˘ ,ÌÈ¯˙‡· ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ
Ï˘ ‰„Â¯È‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ .Â˙·È·Ò· ‰·ÂÊÚ·Â ˙ÂÓÂÏ‡‰ ˙È·· ÏÙËÏ
ÈÙÎ ,ÔÂÈ˜È‰ ˙Ó¯ .˙ÈÊÂÁ Ì‚ ‰·ÈÈÁ˙‰ Ì˙˜ÂÊÁ˙ ÏÚ˘ ,‰ËÂÙÈ˘ ÁË˘·˘ ÌÈÙÂÁ‰
˘˙ÂÁÈË·Ï È˘ÓÓ ÌÂÈ‡ ‡È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Â˘Ú˘ ¯ÂÈÒ· ‰˙Ï‚˙‰
.82Ì˙Â‡È¯·Â ÌÈˆÁ¯˙Ó‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הודיעה עיריית טבריה כי חו) הנמל העתיק רוסס
ונוקה ניקיו כללי .עוד מסרה העירייה כי באזור בית האלומות מתקיימות "כיו" עבודות פיתוח.
ÛÂˆÈ¯‰ ÈÚ‚ÙÓ ˙¯Ò‰Ï ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙¯ˆ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡˙‰· ,˙¯ÎÈ ˙È·Èˆ˜˙ ‰‡ˆÂ‰· ÂÁ˙ÂÙ˘ ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ Ï˘ ‰˙Â‡ ˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ÏÂ
‰ÓˆÚ ÏÚ ‰ÏË˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;ÔÈ„· ˙ÂÚÂ·˜‰ ‰È˙Â·ÂÁÏ
·˙¯·‚‰ „ˆÏ .˙ÂÏÈÈË·Â ˜Â˘· ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÈÙÏ ˙"ÓÁ‰ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÊÂÁ ˙¯‚ÒÓ
¯ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â· ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈˆÓ‡Ó ˙‡ Ì‚ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÏÚ ,ÔÂÈ˜È‰ ÈˆÓ‡Ó
˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰ÁÈÏˆÓ ‰È‡ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Ó¯ ÈÎ ˙„ÓÏÓ ‰˜È„·‰ .˙¯ˆ· ˙Â·ÂÁ¯‰
¯.˜Â˘‰ Ï˘Â ‰·ÂÊ˜ ˙ËÓÒ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯‰ ÔÂÈ˜È‰ ˙Ó
בתשובת עיריית נצרת למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010צוי כי העירייה תגברה את צוותי
הניקיו בעיר העתיקה ,טופלו כל הליקויי בסראייה ונוקה אזור מעיי מרי.
¯ÈÙÁ‰ Ô‚· ‰˙Â‡ ÔÂÈ˜È ˙Ó¯Ï ‚Â‡„ÏÂ ‰Ù˘‡‰ ˙ÂÓ¯ÚÓ ¯ÈÙÁ‰ ˙‡ ˙Â˜Ï ÂÎÚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
˙ÏÈÈË Ï˘ ÛÂÁ·Â ÌÈ‡'Á· ,‰Ï˘È˜-Ï‡ '‚¯Â·· ,ÌÈ·Â ‰È¯Ó· ,‰˘·È‰ ˙ÂÓÂÁ ˙ÏÈÈË·Â
.‰‚‰‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הודיעה עיריית עכו כי היא מקבלת את הערת
משרד מבקר המדינה בעניי ניקיו החו) שמתחת לטיילת ההגנה ועלכ פעלה "להחלפתה של
חברת הניקיו לאלתר" .כמו כ דאגה בפברואר  2010לפינוי כל הסוסי מח'א אשונה.
__________________
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היו הרבה מתרחצי בחופי לאמוכרזי .לפי חוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד ,1964שר
הפני יקבע הוראות בצו בדבר אמצעי לשמירת הבטיחות והתברואה במקומות רחצה והרשות
המקומית תקיי את הוראותיו.
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¯‰ ˙ÂÂÏÓ‰ ˙ÏÈÈË ,Ï˘ÓÏ) ¯ÈÚ‰ È·Á¯· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˜ÊÁ˙Ï ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
˙ÒÎ‰ ˙È· Ï˘ ˘¯‚ÓÂ ÏÒÂ· ˙È· ,ÂÈÏ‡ ÏÈ·ÂÓ‰ Á˙ÙÈ ˙·ÈËÁ ·ÂÁ¯Â ‰„ÂˆÓ‰ Ô‚ ,ÔÚÎ
˙"ÓÁ‰ ÌÚ ‰˙¯Î˘ ÌÈÊÂÁ· ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰ÏË˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ .(‚¯·ÓÏ
 .Ì‰· ‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ ˘Ù ˙Ó‚Ú ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ÔÓ ÚÂÓÏ È„Î ,˙‡Ê ÏÎÏÏÂÎ ,·ÂÁ¯‰Â Ô‚‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ‰˜ÂÊÁ˙ .‡È˘‰ Ô‚ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˜ÊÁ˙Ï ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
.˙Ú Ì¯Ë· Ì˙ÂÏ·˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,Ô‚·˘ ‰˜¯ÊÓ‰
‰¯Â‡˙ ÈÚ‚ÙÓ
) : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1א( תאורה דקורטיבית  תכנית התאורה לירושלי שהוכנה על ידי משרד
התיירות ,החמ"ת ,החברה לפיתוח מזרח ירושלי )להל  פמ"י( והקר לירושלי ובמימו חלקי
של משרד התיירות קבעה בי השאר שתאורה מעוצבת תגדיל ג את הפוטנציאל התיירותי של
ירושלי .החמ"ת מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי בשנת  1999הסתיי פרויקט של הארת רוב
האתרי ברחבי ירושלי בעלות של למעלה מ 10מיליו ש"ח .באותה תקופה הוארו ג חומות
העיר העתיקה ושכונת משכנות שאנני .ממסמ %של העירייה ממאי  2006עולה כי התאורה
הדקורטיבית של אתרי בירושלי  פרי יזמתה  נפגמה בשני האחרונות ממעשי השחתה רבי
בגלל בעיות תחזוקה ובשל עבודות לבניית קו הרכבת הקלה בעיר.
כדי לשק את התאורה באתרי שבה היא לא פעלה ,נחת בינואר  2007הסכ בי החמ"ת ,בי
העירייה ובי פמ"י לשיקו תאורת חומות העיר העתיקה ומשכנות שאנני .בדצמבר  2007נחת
הסכ נוס) בי אות גופי שעניינו המש %ההתקנה של גופי תאורה דקורטיבית לאתרי נבחרי,
כולל החומה הצפונית ובניי ישיבת בעלז .תאורת החומה מכיכר צה"ל עד טיילת העופל נחנכה
במאי  ,2007ובהמש %שוקמה התאורה במשכנות שאנני ובחומה הצפונית של העיר העתיקה 
מכיכר צה"ל עד מוזיאו רוקפלר .עלפי החמ"ת ,בשני  20092006הושקעו בשיקו תאורת
האתרי  3.7מיליו ש"ח .בהסכמי שנחתמו התחייבה העירייה לתחזק אתרי אלה .במרס 2009
פנה סמנכ"ל כלכלה בחמ"ת ,מר דוד מינגלגרי ,למנכ"ל עיריית ירושלי ,מר יאיר מעיי ,וציי כי
פרויקט התאורה הדקורטיבית "טר הסתיי ואנחנו נצטר %כבר לשקמו".
מממצאי הביקורת עולה ,שהפנסי סמו %לשער יפו ומתחת למגדל דוד ,בצד הפונה להר ציו ,לא
פעלו .במשכנות שאנני ולאור %חומת העיר העתיקה בי כיכר צה"ל לטיילת העופל ובי שער
שכ לשער הפרחי ההזנחה רבה וניכר הרס לאור %החומות .למשל ,בקטע החומה שבי כיכר
צה"ל לשער יפו ומגדל דוד ,נמצאו פנסי אב הבנויי על המדשאות מתחת לחומה )שוחות(
מנותצי או בלתיתקיני וחלק מה הפכו פחי אשפה .גופי תאורה פתוחי עלולי לסכ הולכי
רגל.
עוד נמצא ,שהתאורה של חומות העיר העתיקה בי שער האשפות לשער ציו מבוססת ברובה על
פנסי רחוב המותקני על עמודי .בביקורת נמצאו פנסי רבי מנותצי או בלתיתקיני .כמעט
כל גופי התאורה שהיו אמורי להאיר את קטע חומת העיר העתיקה שבי שער שכ לבי שער
האפלה פוגעת ביכולת ההתמצאות ובתחושת
הפרחי לא פעלו .לכ קטעי החומה הללו חשוכיֵ .
הביטחו האישי של העוברי במקו.
הפנסי בטחנת הרוח של משה מונטיפיורי במשכנות שאנני לא פעלו ,הטחנה והכרכרה של משה
מונטיפיורי לא הוארו.

271

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

)ב( תאורה בחניו עיכר  הקמת החניו התתקרקעי בשכונת עיכר הסתיימה בשנת
 2006בעלות של שמונה מיליו ש"ח .האתר מנוהל ומתוחזק על ידי עיריית ירושלי .הביקורת
העלתה ,שפנסי רבי בתו %החניו התתקרקעי לא פעלו והפנסי בגרמי המדרגות נמצאו
שבורי .החוש %בחניו התתקרקעי הקשה מאוד על מי שנזקקו למצוא את דרכ אליו ואל
מחוצה לו.
)ג( תאורה באתרי נוספי  בג התצפית 83הסמו %לכותל המערבי מצאו עובדי משרד מבקר
המדינה שמרבית הפנסי שבורי .רבי מגופי התאורה מותקני בגובה נמו 84%והקרבה למבקרי
של גופי התאורה השבורי שחוטי החשמל החשופי משתלשלי מה ,מסוכנת לה.
פנסי מנותצי נמצאו ג ברובע המוסלמי בשוק מוכרי הכותנה מימי הביניי ,בדר %להר הבית.
כל הפנסי בקמרונות הר ציו ,באזור קבר דוד המל ,%היו כבויי וג כל הפנסי הטמוני
שאמורי להאיר את חזית בניי חצר סרגיי ואת חצר  .Y.M.C.A.רבי מפנסי התאורה
הדקורטיבית שבגני קריית העירייה היו כבויי ג ה .רוב הפנסי בטיילת האס לא פעלו.
 : ˙ ¯ ˆ  .2חלק הגדול של גופי התאורה שלאור %טיילת הרכס נמצאו שבורי ונטולי נורות
)ראו להל תמונה .(22

תמונה 22
נצרת  גופי תאורה שבורי ללא נורות לאור טיילת הרכס

.3

 : Â Î Úבביקורת בכיכר ונציה ובג החפיר נמצאו כל הפנסי מנותצי.

 : ˙ Ù ˆ .4בביקורת בטיילת המלונות בהר כנע מצאו עובדי משרד מבקר המדינה פנסי רחוב
מנותצי )ראו להל תמונה .(23
__________________
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כעשרי עד שלושי סנטימטר מעל פני הקרקע.
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תמונה 23
צפת  פנסי מנותצי בטיילת המלונות בהר כנע

✯
˙ÂÈÊÂÁ‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‚ ,‰¯Â‡˙‰ ÈÙÂ‚· ÈÂ˜Ï ÏÂÙÈË .ÌÈ¯˙‡‰ ˙¯Â‡˙ ÈÙÂ‚ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈ˜ÂÁ‰Â
ÔÂÈÁ· ‰¯Â‡˙‰ ÈÚ‚ÙÓ· ÏÙËÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰˙ÈÓ„˙·Â ¯ÈÚ‰ ˙ÂÊÁ· Ú‚ÂÙ ,ÌÓÂ˜È˘ ¯Á‡Ï
ÌÈ¯˙‡·Â ÌÂ‡·Ë ÒÈ¯ÂÓ ¯"„ Ì˘ ÏÚ ˙ÈÙˆ˙‰ Ô‚· ,·Èˆ‰ ÔÂÓ¯‡ ˙ÏÈÈË· ,Ì¯Î-ÔÈÚ
.ÌÈÙÒÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כתבה עיריית ירושלי כי תיקנה את התאורה בי
שער שכ לבי שער הפרחי ,בג התצפית ובחניו עיכר ונסגרו השוחות שנפרצו בי כיכר
צה"ל לשער יפו.
¯ÎÈÎ· ÌÈ¯Â·˘‰ ÌÈÒÙ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÂÎÚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÈÙÁ‰ Ô‚·Â ‰ÈˆÂ
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כתבה עיריית עכו כי בג החפיר הוצבו זרקורי
"לצור תאורה זמנית" במקו פנסי תאורה שבורי ,ובכיכר ונציה הוסרו כל עמודי התאורה
ובמקומ יוצבו פנסי חדשי לאחר קבלת אישור מרשות העתיקות.
‰¯Â‡˙‰ ÈÚ‚ÙÓ ˙‡ Ô˜˙Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÙˆÂ ˙¯ˆ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙‚˙‡ Ô˜˙Ï ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚÂ ÒÎ¯‰ ˙ÏÈÈË· ÌÈÒÙ‰ ÏÎ ˙‡ Ô˜˙Ï ˙¯ˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ :ÂÏ
.ÔÚÎ ¯‰· ÌÈÒÙ‰
ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁÈË· ÈÚ‚ÙÓÂ ÏÓ˘Á ˙ÂÂ¯‡·Â ˙ÂÈ˙˘˙· ÌÈÚ‚ÙÓ
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1נוס! על היותה מתח תיירות מרכזי בירושלי ,העיר העתיקה משמשת ג
למגורי ,ועלכ פרושי לאורכה ארונות חשמל רבי .בביקורת בה נמצאו ארונות חשמל
חשופי )ראו להל תמונה  .(24בסביבות רחוב חב"ד הייתה הבעיה חמורה במיוחד מפני שיש ש
ארונות חשמל חשופי רבי בגובה נמו  .לא זו בלבד שמצב פוגע בחזותו הכללית של המקו,
אלא שיש בכ סיכו ממשי לחיי אד .ג בטיילת ארמו הנציב שבמערב העיר נמצאו ארונות
חשמל חשופי.

תמונה 24
ירושלי  ארונות חשמל חשופי :מימי ארו חשמל חשו בפינת רחובות חב"ד וברקאי;
משמאל  ארו חשמל בטיילת ארמו הנציב

 : ‰ È ¯ · Ë .2נמצא כי בחזית בית הכנסת "אבולעפיה" לוח החשמל פרו& וכבלי החשמל
משתלשלי ממנו ,דבר שהוא סכנה בטיחותית .באוגוסט  2009פנה משרד התיירות לעיריית
טבריה בבקשה לטפל בלוח החשמל האמור .עד למועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009המפגע לא
טופל.
 : Â Î Ú .3בתו אולמות האבירי ,המנוהלי על ידי החל"פ ,נמצאו מספר ליקויי בטיחות.
במספר מקומות בתו האתר נמצאו כבלי חשמליי שהיו פרושי בגלוי עלפני הקירות
שאפשר מגע את .קרבת של חוטי החשמל לתייר רבה במיוחד בתו מנהרה
והעמודי באופ ִ
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צפופה ,נמוכה ורטובה המחברת את אולמות האבירי לאזור הקריפטה ולבזאר התורכי .85כבלי
חשמל תלויי אלה ה ג מפגע חזותי.
 : ˙ Ù ˆ .4בביקורת בטיילת המלונות בהר כנע נמצאו בקיר הטיילת ובתצפית קופסאות חשמל
פתוחות 86וגופי תאורה שבורי )ראו להל תמונה .(25

תמונה 25
צפת  תיבות חשמל וגופי תאורה פתוחי בקיר טיילת המלונות הר כנע

 : ‰ Ï Ó ¯ .5המגדל הלב  87בביקורת נמצא שקיימת סכנת החלקה מגר המדרגות שבמגדל
בשל היותו מלא בלשלשת ובביצי יוני .כמו כ ,חסרו לאור המדרגות מעקות בטיחות .בירידה
מראש המגדל יש מקו שבו התקרה נמוכה .הדבר עלול לגרו פגיעות ראש חמורות למבקרי
וחסר שלט המזהיר את המבקר מהיפגעות עקב כ  .כמו כ ,בתו המגדל מעל ראשי המבקרי
מתעופפות להקות יוני .קרבה כה רבה אל היוני והפרשותיה דוחה ועלולה לסכ את בריאות
המבקרי ולהעביר אליה מחלות .נעדר שלט הסבר על המקו ונמנע מ התייר ללמוד על
ההיסטוריה שלו ועל הייחודיות האדריכלית שלו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הבהירה עיריית רמלה שעקב היעדר תקציב
לחיזוק קונסטרוקציית המגדל הלב קיימת סכנה ממשית להתמוטטותו.
__________________

85
86
87

גובה התקרה בחלקי מהמנהרה מחייב את התייר לכופ את גופו ,דבר המגביר את הסיכוי שייגע
בחוטי.
גופי תאורה אלה נמצאי בגובה של כמה עשרות סנטימטרי מעל פני המדרכה וה בהישג יד של
ילדי.
המגדל הלב מתוחזק ומנוהל על ידי עיריית רמלה .הוא נבנה על ידי החלי סולימא מבית אומייה,
מייסד העיר ,נחרב ברעידות אדמה בשני  1033ו 1068ושוק בימיו של צאלח אדי בסו המאה
השתיי עשרה .בשני  1998ו 2000כללה הקר העולמית להגנה על מונומנטי )World
 ,(Monuments Fundהמוסד העולמי להגנה על אתרי מורשת תרבות עולמית ,את שרידי המגדל
ברשימת מאה האתרי הנמצאי בסכנת הקיו הגדולה ביותר ,בגלל התפוררות המבנה.
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Ï˘ Â˙ÂËËÂÓ˙‰Ï ˙È˘ÓÓ ‰ÎÒ ˘È˘ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰¯Â·Ò Ì‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÔÎÂÒÓ ‰·ÓÎ ÂÓÒÏÂ Â·È·Ò˘ ¯ÂÊ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ‰ÒÈÎ‰ ˙‡ „ÈÈÓ ÚÂÓÏ ‰ÈÏÚ ,Ô·Ï‰ Ï„‚Ó‰

✯
ÏÙËÏ Ô‰ÈÏÚ˘ Ù"ÏÁÏÂ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,‰È¯·Ë ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÈË˙Ò‡ ‰ÚÈ‚ÙÓ ıÂÁ .¯˙Ï‡Ï ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÈË· ÈÈÂ˜ÈÏ·Â ÏÓ˘Á ˙ÂÂ¯‡· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ
·‡˙¯.ÌÈ·˘‰Â ÌÈ¯·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÎÒÓ È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙-È‡ ,
˙ÏÈÈË·Â ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ· ÌÈÙÂ˘Á‰ ÏÓ˘Á‰ ˙ÂÂ¯‡ ÔÂ˜È˙Ï „ÈÓ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
˘¯˙ÂÁÈË· ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .Ì„‡ ÈÓÂ‰ ÌÈ¯˙‡ ,¯·Â
˘˙‚˙ÂÁÈË·‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Ù"ÏÁ‰ ÏÚ .‰ÈÙÚÏÂ·‡ ˙ÒÎ ˙È· ˙ÈÊÁ· ÂÏ
˘‰¯Â‡˙‰ ÈÙÂ‚·Â ÏÓ˘Á‰ ˙Â‡ÒÙÂ˜· ÏÙËÏ ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˙‡· Â‡ˆÓ
.Ô·Ï‰ Ï„‚Ó‰ ˙˜ÂÊÁ˙· ÈÂ‡¯Î ÏÙËÏ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .ÔÚÎ ¯‰· ˙ÂÂÏÓ‰ ˙ÏÈÈË· ÌÈ¯Â·˘‰
˘ÌÈÓÂ‚Ù ÌÈËÏ
שלטי הכוונה
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1השילוט התיירותי בשכונת עי כר פותח בשנת  1999בעלות של מיליו
ש"ח .בביקורת נמצא כי תחזוקת שלטי ההכוונה בעיר לקויה :שלטי הכוונה לאתרי תיירות
מרכזיי בעיר העתיקה ומחוצה לה הושחתו ,ובה שלטי המורי את הדר להר הבית ,אל קבר
דוד המל ולכנסיית יוחנ בהרי בשכונת עיכר .הכיתוב בה נמחק ,וה היו חלודי או
מוכתמי ובלתי ניתני לקריאה בחלק )ראו להל תמונה  .(26נמצא כי שלט ההכוונה המחוק
בחלקו ברחוב פלוגת הכותל נותר כפי שהיה ב ,2006כשצול בידי עובדי המוקד העירוני
בירושלי.

תמונה 26
ירושלי  שלטי הכוונה פגומי :מימי  שלט הכוונה אל קבר דוד המל; במרכז  שלט
הכוונה אל כנסיית יוחנ בהרי בשכונת עיכר; משמאל  שלט הכוונה אל הר הבית
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 : Â Î Ú .2בשטחי הפתוחי בעכו העתיקה נמצאי שלטי תיירות מסוגי שוני .בי השאר,
שלטי הכוונה לאתר ,שלטי הסבר ושלטי המתריעי על סכנות ומפגעי .יש שלטי רבי
ומגווני בתו האתרי שנמצאי בניהול החל"פ והביקור בה מותנה בתשלו .החל"פ אחראית
להצבה ולתחזוקה של כל השלטי באזורי אלה .בסיור שקיימו עובדי משרד מבקר המדינה בעיר
נמצאו שלטי רבי ה בשטחי הפתוחי וה באתרי שבתשלו במצב ירוד ,כשה מוכתמי
ומלוכלכי )ראו להל תמונה .(27

תמונה 27
עכו  שילוט תיירותי  שלט מפה מלוכל ברחוב ההגנה ,ליד המגדלור

שלטי הסבר
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1בביקורת נמצאו שלטי הסבר פגומי ובלתיקריאי באתרי שוני בעיר
העתיקה :בקרדו המקורה ובג התצפית על רחבת הכותל )ראו להל תמונה  .(28ג בתו מערת
צדקיהו 88נמצאו שלטי ההסבר פגומי ,וקשה מאוד לקרוא את הכתוב בה.
__________________

88

יש מאמיני כי במערה זו נכרו אבני לבניית בית המקדש על ידי שלמה המל.
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תמונה 28
ירושלי  שלטי הסבר פגומי :מימי  בקרדו המקורה;
משמאל  ליד ישיבת חיי עול ברובע היהודי ,ברחבה הצופה על רחבת הכותל

שילוט ויה דולורוזה  ב 2001הסתיי פרויקט שכלל את שילוט התחנות במסלול ייסוריו של ישו
בעלות של  4.5מיליו ש"ח .על פי ההסכ שבי העירייה לבי החמ"ת וקר ירושלי ,ע תו
עבודות השיקו עבר הפרויקט לתחזוקה השוטפת של העירייה .נמצא כי שלט שציי את התחנה
הרביעית במסלול הייסורי של ישו נעקר והועבר למקו אחר תו פגיעה בחלקה העליו )מתחת
לקשת( של הכניסה לבניי והשתלטות רוכל ע סחורה על המקו.
 : Â Î Ú .2ברחבי עכו העתיקה בשטחי פתוחי ובמצודה הצלבנית נמצאו שלטי הסבר
פגומי .הטיפול הלקוי של החל"פ בשילוט התיירותי פגע בתדמיתה של העיר בעיניי המבקר בה
והקשה עליו לקבל מידע איכותי על האתרי.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה החל"פ על תיקו מספר ליקויי ,לרבות שלטי הסבר ע
כיתוב דהוי שהוצבו במצודה הצלבנית.
 : ˙ Ù ˆ .3עלפי נתוני החמ"ת ,ב 2008הסתיי פרויקט לשילוט תיירותי בצפת בעלות כוללת
של  1.5מיליו ש"ח .עלפי הסכ המסגרת בי עיריית צפת לחמ"ת שנחת בדצמבר ,2005
האחריות המלאה לאחזקת השלטי חלה על העירייה .במסגרת הפרויקט הוצבו ליד רוב אתרי
התיירות החשובי שלטי הסבר דולשוניי המתארי את המקו .בביקורת נמצאו שלטי הסבר
פגומי ודהויי עד כי לא נית לקרוא את הכתוב בה.
מפות נו!
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ Èבירושלי יש נקודות תצפית רבות על העיר וסביבותיה .בהר הזיתי ,בהר הצופי,
בטיילת ארמו הנציב ,ביד אבשלו בטיילת העופל ,הוצבו מפות קשיחות בשביל לסייע למטייל
לזהות את מה שהוא רואה .מהביקורת עולה שבכל האתרי הללו נעקרו המפות והושחתו )ראו
להל תמונה .(29
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תמונה 29
ירושלי  מפות נו שהושחתו :מימי  טיילת ארמו הנציב;
במרכז  תצפית בהר הצופי; משמאל  תצפית בהר הזיתי

✯
˙ÂÈÊÂÁ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÏÙËÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈËÏ˘‰ Ï˘ ‰˙Â‡ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Ó¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰ÏË
·˘¯Ù˘Ï Ù"ÏÁ‰ ÏÚ .Â˙Á˘Â‰˘ ÛÂ‰ ˙ÂÙÓ ˙‡ ˘„ÁÏÂ ÌÈÓÂ‚Ù‰ ¯·Ò‰‰Â ‰ÂÂÎ‰‰ ÈËÏ
‡˙ ˘¯Â‡Ï „ÂÁÈÈ· ,„˜ÂÙ ‡Â‰˘ ÌÈ¯˙‡‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ÏÎÂÈ ¯ÈÈ˙‰˘ È„Î ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈËÏ
È¯˙‡· ÌÈ·ˆÂÓ‰ ¯·Ò‰‰ ÈËÏ˘ ˙‡ ˜ÊÁ˙Ï ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .ÌÁÂ˙ÈÙ· ˙Â·¯‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰
.Ì‰· ÏÙËÏ ‰·ÈÈÁ˙‰ ‡È‰Â ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ Ì‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰

˜ÈÂ˜Ï ÈÂ¯È
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1באתרי שוני בעיר הוקמו פרגולות דקורטיביות ע גגות מעוצבי ,ובעיר
90
העתיקה נבנו מעברי מקורי רבי .כמו כ יש קמרונות 89בסמטאות המובילות אל הכותל הקט
ואל קבר דוד המל בהר ציו.
בביקורת נמצא כי אלמנטי שמה עשוי הגג בג הפעמו פגומי  חלק נמצאו עקומי וחלק
חסרי .בטיילת שרובר חסרו חלק מגגות הפרגולות .בקמרונות במתח קבר דוד בהר ציו,
בקמרונות במעברי המובילי לכותל הקט בעיר העתיקה ובתקרה של שוק מוכרי הכותנה
הסמו  91הטיח מתקל! ופוג במראה שלה .בתקרה שבקרדו נתגלה עובש שפוגע בחזות הרחוב
)ראו להל תמונה .(30

__________________

89
90
91

סוג של תקרה האופיינית לבנייה מסורתית.
אתר תפילה יהודי הנמצא בהמשכו הצפוני של הכותל המערבי ,סמו לקודש הקודשי .הכותל הקט
הוא המקו הקרוב השני )מחו להר הבית( אל המקו המקובל כקודש הקודשי.
שוק ב כ 700שנה )מהתקופה הממלוכית( המחבר בי רחוב הגיא לאחת הכניסות לרחבת הר הבית.
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תמונה 30
ירושלי  גגות פגומי :מימי  התקרה בקמרונות בהר ציו; במרכז  גג שחלק מ
האלמנטי המרכיבי אותו חסרי בטיילת שרובר; משמאל  כתמי עובש על התקרה
בקרדו בעיר העתיקה

 : Â Î Ú .2השוק העירוני  92עלפי המסמכי בחל"פ ,השוק קורה בשני שלבי :שלב א' 
בשני  ,19971996ושלב ב'  בשני  .20032001הפרויקט שעלותו הייתה  1.1מיליו ש"ח
הועבר לעיריית עכו לש תחזוקה שוטפת באוגוסט  .2003כשמונה חודשי לאחר מכ ,כבר
העירה החל"פ לעיריית עכו על איתחזוק תקרת השוק הגור לה "נזק מצטבר".
בביקורת נמצא כי חלקי רבי של התקרה חסרי ושבורי )ראו להל תמונה  .(31במספר מקרי
הוחלפה התקרה השבורה בתחליפי בלתיראויי מבחינה בטיחותית .הדבר פוגע במראהו של
המקו ועלול לסכ את עוברי האורח.

תמונה 31
עכו  תקרה פגומה בשוק העירוני
__________________

92
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רחוב השוק הוא מהנתיבי הראשיי בעיר העתיקה המובילי מצפו לדרו .בתקופה הצלבנית נקרא
הרחוב בש ) Via Regisדר המל( .כיו הדר היא חלק משוק ססגוני .בצדו הדרומי של השוק
נמצאי שני אתרי יהודיי חשובי  בית רבי פרחי ובית כנסת הרמח"ל.
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✯
.˙ÂÓÂ‚Ù‰ ˙Â¯˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ‰˙·ÂÁ ÈÙ-ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית ירושלי כי המפגעי בקמרונות בקבר דוד תוקנו.
‰˙Ó˜‰·˘ ,˜Â˘‰ ˙¯˜˙ Ï˘ ˜ÂÊÁ˙-È‡ ÈÎ ÂÎÚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰·ˆÓ· ‰¯ÂÓÁ ˙Â¯„¯„È‰Ï ‡È·‰ ,ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ ÂÚ˜˘Â‰
.‰· ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚ‚ÙÓ ÔÂ˜È˙Ï
˙˜Â˘Â ˙ÂÈÊ¯· ,˙Â˜¯ÊÓ· ÌÈÚ‚ÙÓ
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1מעיי מרי  בשכונת עיכר נובע אחד המעיינות השופעי ביותר בהרי
יהודה ,ומקו נביעתו הוא אתר נוצרי שבו מבקרי תיירי רבי  .בביקורת נמצאו בו ליקויי
רבי  .למשל ,המי זרמו על הרצפה ויצרו סכנת החלקה למבקרי במקו  .דפנות האג התכסו
בצמחייה ירוקה .נמצאו לידו ריכוזי אשפה ועשבייה במדרגות העולות למרפסת המסגד )ראו להל
תמונה  .(32ג בערוגות העצי שליד המעיי נערמה אשפה ועל חזית המסגד הייתה גרפיטי
שתוכנה היה עלול לפגוע ברגשות המבקרי במקו .93

תמונה 32
ירושלי  מפגעי בסביבת מעיי מרי בשכונת עי כר :מימי  עשבייה ולכלו במדרגות
העולות למרפסת המסגד; במרכז  דפנות אג ניקוז רטובות ומכוסות עובש;
משמאל  גרפיטי על מבנה מסגד הבנוי מעל המעיי

__________________

93

על הקיר כתובה המילה האנגלית ) Trashזבל ,אשפה(.
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שוקת מהתקופה הממלוכית הבנויה ברחוב הגיא ,ליד שוק מוכרי הכותנה ,נמצאה במצב של
התפוררות ,וחלק מאבניה שבורות .ברובע היהודי בעיר העתיקה ,94בהר ציו 95ובטיילת שרובר
נמצאו ברזיות מוזנחות ולא פועלות.
 : Â Î Ú .2כיכר גנואה  96בשנת  2003פיתחה החל"פ את הכיכר והקימה בה את המזרקה
בעלות של כשני מיליו ש"ח .בפברואר  2004נמסרה המזרקה לעיריית עכו לתחזוקה שוטפת.
באוגוסט  2007פנתה החל"פ בתלונה לעיריית עכו על מצב המזרקה וציינה ,שמשאבת המי
מקולקלת וסלי המתכת שמסנני את הלכלו& נגנבו .צוי בה כי המזרקה הפכה לפח זבל גדול וכל
ההשקעה לשיפור חזות העיר יורדת לטמיו .הביקורת העלתה כי אכ המזרקה לא פעלה וחלקיה
היו שבורי  .בחלקיה הפנימיי נמצאה אשפה רבה.

✯
ÌÈ˜˙Ó‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˜ÊÁ˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÈ˙˘ ÈÓ ÌÈ˜ÙÒÓ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה עיריית ירושלי כי מעיי מרי בשכונת עיכר אינו
באחריותה ,אלא באחריות של תאגיד בבעלותה.
ÔÈÈÚÓ· ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÈ¯Á‡· Â˙ÚÈ· ÌÂ˜Ó Ì‡ Û‡ ÌÈ¯Ó
ÔÈÈÚÓ‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ Û‡ ‰˙·ÂÁ .˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ (‡12)249-Â (7)242
˘.‰‡ÏÓ‰ ‰˙ÂÏÚ·· ‡ˆÓ‰ „È‚‡˙Ï ÍÈÈ
Ì¯‚ ‰‡Â‚ ¯ÎÈÎ· ‰˜¯ÊÓ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ¯„Ú‰ ÈÎ ÂÎÚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÁÂ˙ÈÙ· ÂÚ˜˘Â‰˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ ‰˙ÒÈ¯‰Ï
‰ˆˆ‰ ˙ÂÂÏÁ· ÌÈÚ‚ÙÓ
97

 ˆ ¯ ˙  :כיכר המעיי והרחבה שמול כנסיית הבשורה היוונית האורתודוקסית  עיריית נצרת
מסרה למשרד מבקר המדינה ביוני  ,2009כי כיכר המעיי שוקמה על ידי החמ"ת בשני 1998
 2001בעלות של  14מיליו ש"ח.
__________________

94
95
96
97
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בג התצפית ע"ש ד"ר מוריס טטנבאו הצופה על רחבת הכותל וברחוב תפארת ישראל.
מול הכניסה לחדר הסעודה האחרונה.
המקו הוא אחד האתרי הקדושי ביותר לבהאי בזכות בית עבוד שבו התגורר מייסד דת,
הבהא'אולה .במרכז הכיכר ניצבת מזרקה.
בחפירות שנעשו במקו נמצאו שרידי של תעלות וברכות מי מתקופות שונות .חללי מסוימי
מכוסי בזכוכית שקופה כדי לאפשר למבקר הצצה לתוכ.

אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

שר התיירות דאז ,מר יצחק אהרונובי) ,ציי בשני מכתבי ששלח 98לראש עיריית נצרת ,מר ראמז
ג'ראיסי ,על קיומ של מפגעי תחזוקתיי באזור כיכר המעיי ,וביניה לוחות הזכוכית השקופה
השבורי המכסי את אזור החפירות הארכיאולוגיות ,ועל אשפה בתו& המעיי וגרפיטי על מבנה
המעיי .ראש העירייה הודיע בתשובה למנכ"ל משרד התיירות בפברואר  2009שהדבר נובע
מהשחתה ,והעירייה הגישה תלונות למשטרה .בביקורת שעשה משרד התיירות במרס 2008
ובינואר ובמאי  2009נמצאו לוחות הזכוכית הללו סדוקי .
··ÍÂÏÎÏ‰Â ÈËÈÙ¯‚‰ ÌÓ‡ .„Â¯È ·ˆÓ· ¯˙‡‰ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È
·˙ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰ ÌÈ¯Ó ¯‡· ¯ÎÈÎ·Â ‰ÈÈÒÎ‰ ÏÂÓ˘ ‰·Á¯· Í‡ ,Â‡ˆÓ ‡Ï ¯·Î ÔÈÈÚÓ‰ ÍÂ
ÌÈ˜Â„Ò ÂÈ‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰ ˙Â¯ÈÙÁ‰ ˙‡ ÌÈÒÎÓ˘ ‰ÙÂ˜˘‰ ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ;ÌÈÓ˙Î
,(33 ‰ÂÓ˙ ÔÏ‰Ï Â‡¯) (ÌÈÈÚ˜¯˜-˙˙‰ ÌÈÏÏÁ‰ ÍÂ˙Ï ‰ÈÈÙˆ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó‰ ¯·„) ÌÈÎÏÎÂÏÓÂ
.ÌÈ·¯ ‰Ù˘‡ ÈÊÂÎÈ¯ Â‡ˆÓ ÌÓˆÚ ÌÈÈÚ˜¯˜-˙˙‰ ÌÈÏÏÁ‰ ÍÂ˙·Â

תמונה 33
נצרת  לוחות זכוכית סדוקי באזור מעיי מרי וכנסיית הבשורה האורתודוקסית

__________________

98

בנובמבר  2007ובינואר .2008
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✯
‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ˆˆ‰‰ ˙ÂÂÏÁ· ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÙËÏ ˙¯ˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
.Â„ÚÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה עיריית נצרת כי ניקתה את האזור הארכיאולוגי שמתחת
לחלונות ההצצה ,א לא ציינה א טיפלה בחלונות.
˙Â·ÂÁ¯‰ ˙ÂÓ˘ ÌÈÓÂ˘¯ Ô‰·˘ ˙ÂÈÁÂÏ· ÌÈÓ‚Ù
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ Èלפי סעי )(4)235א( לפקודת העיריות ,על העירייה לקבוע שלטי המצייני את
שמות הרחובות במקומות בולטי ולסמ #את הבנייני בה במספרי .באמנת השירות של
העירייה היא מתחייבת להסיר שלטי ומדבקות שה מפגע בתו שעתיי מקבלת ההודעה על כ
במוקד העירוני.
מהביקורות עולה כי רמת התחזוקה של שלטי רבי בעיר העתיקה המצייני את ש הרחוב
ירודה )ראו להל #תמונה  .(34השלטי פגומי משו שמ #השלטי המעוצבי העשויי אריחי
קרמיקה נעקרו אריחי ועל חלק הודבקו מדבקות .ממצאי דומי צולמו כבר ביולי$אוגוסט
 2006על ידי עובדי המוקד העירוני; ואול עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009השלטי לא
תוקנו והמדבקות לא הוסרו.

תמונה 34
ירושלי  שלטי רחוב פגומי בעיר העתיקה :מימי ובמרכז  ברובע היהודי;
משמאל  ברובע המוסלמי ,לאור ויה דולורוזה

ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ÌÈÓÂ‚Ù ·ÂÁ¯ ÈËÏ˘ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‚ ˙Â‚ÂÚÓ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ‰È˙Â·ÂÁ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ .‰˙ÂÊÁ· ÌÈÚ‚ÂÙÂ ¯ÈÚ· ‡ˆÓ˙‰Ï
·‡.ÈÂ‡¯Î ˙Â·ÂÁ¯‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó
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‰Áˆ‰ È¯˙‡· ÌÈÚ‚ÙÓ
אתרי הנצחה ה מוקד עלייה לרגל לרבי .א שאתרי אלה אינ מוגדרי כאתרי תיירות ,חשוב
מאוד לתחזק אות היטב בגלל ערכ הלאומי ,החינוכי וההיסטורי וכהבעת כבוד והערכה לאלה
שנתנו את חייה בהגנה על המדינה .על$כ #משרד מבקר המדינה בדק כמה מה ולהל #הממצאי.
 : Ì È Ï ˘ Â ¯ È .1באתר בשכונת ימי #משה נמצאה כתובת גרפיטי בצידה האחורי של
האנדרטה .כתובת זהה צולמה ג בדוח הביקורת של מבקרת העירייה משנת  .992006באנדרטת
"הנשר הפצוע" ,בירידה משער האריות לכיוו #הר הזיתי ,נמצאה אשפה )ראו להל #תמונה ,(35
והגדר שהקיפה אותו הוסרה באופ #רשלני .יש לציי #שהאתר הוא חלק מהסיור הקולי המכונה
"שביל ירושלי".

תמונה 35
ירושלי  אנדרטאות מוזנחות בירושלי :מימי  גרפיטי על האנדרטה המוצבת בשכונת
ימי משה; משמאל  אשפה באנדרטת "הנשר הפצוע"

 : ‰ È ¯ · Ë .2בחצר היהודי ניצבת אנדרטת הנצחה לזכר בני טבריה שנפלו במערכות ישראל.
במהל הביקורת היה בה לכלו .בתחילת  2010החל שיפוצה הכללי.
 : ˙ Ù ˆ .3לאור רחוב ירושלי שני אתרי הנצחה :ג #העיר ע אנדרטת זיכרו #לבני צפת
ותצפית על האזור; מבנה שער עתיק המוביל לבית בוסל ועליו לוחות זיכרו #לשניי מחללי תש"ח.
מהדיווחי למוקד העירוני עולה כי בדצמבר  2008הועברה תלונה שבאתר ההנצחה שבג #העיר יש
אשפה .נמצא כי ג #העיר והשער העתיק מוזנחי )ראו להל #תמונה  :(36נמצאו בה פסולת רבה,
ספסל הפו ,תמרור על המדשאה והורגש ריח חרי של שת .#על האנדרטה המוקדשת לבני צפת
נמצאה במועדי שוני גרפיטי .בסיור נוס נראתה גרפיטי ג בצדה האחר של האנדרטה.
__________________

99

עיריית ירושלי ,מבקר העירייה ,'‡ ˜ÏÁ ,2006/7 ÌÈ˘Ï È˙˘ ÁÂ„ ,אפריל  ,2007עמ' .465453

285

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

תמונה 36
צפת  מפגעי בג אנדרטת הזיכרו

בביקורת שעשה משרד התיירות בסו יולי  2009בג העיר הוא ציי כי צחנה קשה עולה מסביבות
האנדרטה לנופלי חטיבת יפתח ,ו"רמת התחזוקה של כל הג ירודה ביותר ]ויש בו[ אבני! שבורות,
פחי אשפה שבורי! ,ספסלי! שבורי! ,חוטי חשמל גלויי! ]ו[מפגעי! המהווי! סכנה בפרט שישנ!
ילדי! רבי! המשחקי! בסביבה".
 : ‰ Ï Ó ¯ .4אנדרטת האצ"ל $ 100מהמסמכי! בעיריית רמלה עולה כי משרד הביטחו שיפ%
בשנת  2008את אנדרטת האצ"ל .הגישה לאנדרטה קשה ואי שלטי הכוונה אליה .שטח' $
המגודר ושמחו %לגדר  $נמצא באחריות עיריית רמלה .בביקורת נמצא כי האנדרטה מגודרת והגדר
נעולה ולא היה אפשר להיכנס למתח! .לא נמצא באתר שלט המציי את שעות הפתיחה או מספרי
טלפו לבירור .פרטי! אלו לא נמצאו ג! באתר האינטרנט של עיריית רמלה .מסביב לגדר האתר
היה לכלו( ,השטח היה מוזנח ,ואשפה הייתה מפוזרת סביב )ראו להל תמונה  ;(37סמו( לגדר
נמצא פגר של סוס.

תמונה 37
רמלה  הסביבה המוזנחת של אנדרטת האצ"ל
__________________

 100הוקמה בשנת  1992במטרה להנציח את  52הלוחמי שנפלו במאי  1948בקרבות מלחמת השחרור על
העיר רמלה.
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✩
˙Áˆ‰Ï ˙Â‡Ë¯„‡‰ ÈÓÂÁ˙Ó ÌÈÚ‚ÙÓ ˜ÏÒÏ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,‰È¯·Ë ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ
Ô˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ˘È‚„È ¯·„‰ .ÈÂ‡¯Î Ô˙Â‡ ˜ÊÁ˙ÏÂ Ï‡¯˘È ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÂÏÙ˘ Ï"‰ˆ ÈÏÈÈÁ
.ÌÈÏÙÂ‰ „Â·Î ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

✯
.‰„Â¯È Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÈÎ Ù"ÏÁÏÂ ‰ÏÓ¯Â ˙Ùˆ ,ÂÎÚ ,˙¯ˆ ,‰È¯·Ë ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰Â ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙·˘ ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ˙Ó¯ ˙‡ ¯ÎÈ ÔÙÂ‡· ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ¯Ù˘Ï Ô‰ÈÏÚ
˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ Ï˘ ‰„Â¯È‰ ‰Ó¯‰ .˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ˘¯„Î ,ÌÏÂ‰ÈÏ ˙ÂÈ‡¯Á‡
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚÂ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙Â·ÂÁ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙„ÈÓÚ-È‡ ÏÚ ‰„ÈÚÓ ÂÎÚ·
.Ù"ÏÁ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙·
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה התחייבו עיריות ירושלי וצפת לפעול לתיקו ליקויי תחזוקה
 עיריית ירושלי מסרה כי הנהלתה מודעת לרוב הנושאי והבעיות שהועלו.שנתגלו בביקורת
 העירייה התחייבה לאמ את המלצות הדוח ולשי דגש על טיפול בנושאי.בדוח הביקורת
.ובאתרי שמוזכרי בו
˙¯Â˜È·‰ È˙ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ·Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ·ˆÓ ¯Á‡ ÂÏ˘
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰Â ÌÈÙ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂÏ
,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ÁÂÎÓ ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÂÓ˙Á˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÈÊÂÁÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ
ÂÚ˜˘Â‰˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÈÓËÏ ‰„È¯È ÚÂÓÏ È„Î Ì‚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ;˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.ÌÈÂ˘‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·
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פיקוח ובקרה
יחידת הפיקוח והבקרה של משרד התיירות
פעולות יחידת הביקורת נועדו ,בי היתר ,לקיי פיקוח ובקרה על ניהול אתרי תיירות ,לבחו
ולהבטיח את היעילות והרציפות של הפעלת אתרי התיירות ותחזוק.
 .1יחידת הביקורת של משרד התיירות כוללת את מנהלת היחידה וחמישה עובדי .עליה לטפל
בתלונות ,לקיי מעקב אחר תיקו ליקויי ולעשות מבצעי מיוחדי בתיאו ע הרשויות
המקומיות ועמותות התיירות לשיפור ניקיו אתרי תיירות בכל רחבי האר .לדברי מנכ"ל משרד
התיירות ,מר נועז בר ניר ,תוצאות ביקורת משרד התיירות באתרי אמורות להשפיע על תקצוב
האתרי בעתיד בידי המשרד.
יחידת הביקורת פועלת בהתא לנוהל הביקורת שקבע משרד התיירות מדצמבר  .2007בנוהל
פורטו נושאי הביקורת ,א" חסרו בו פרטי רבי על אופ הבדיקה ותדירותה ,על תכנית העבודה,
על הדיווח של עובדי הביקורת להנהלת המשרד ולגופי המבוקרי ועל המעקב אחר תיקו
הליקויי .לפיכ" בדצמבר  2009אישר משרד התיירות נוהל עדכני.
יחידת הביקורת של משרד התיירות הכינה רשימה של אתרי שבה המשרד אמור לבצע ביקורת.
לדברי מנהלת יחידת הביקורת" ,אחד הפרמטרי להכללת אתרי תיירות ברשימת האתרי
המבוקרי ...הוא ההשקעה הכספית של משרד התיירות בפיתוח האתר" .במסגרת התאמת
הביקורת לנוהל החדש מיי משרד התיירות את רשימת האתרי שבידו והחליט להקטינה מכ750$
לכ .101500$לפי הרשימה החדשה ,מתוכננות ביקורות באתרי תיירות מעטי .102למשל ,בעכו נותרו
שמונה אתרי תיירות מבוקרי מ 18$האתרי שבעיר; בנצרת נותרו  14אתרי מבוקרי מ40$
אתרי; בטבריה  $ארבעה מ ,16$ובצפת  $רק שישה מ 21$אתרי העיר.
באתרי שלא נכללו בתכנית הביקורת המתוקנת של המשרד נכללי אלה :בטבריה  $השוק ,בתי
הכנסת בחצר היהודי ,טיילת ב גוריו ,קבר רבי מאיר בעל הנס ,חופי הי העירוניי ועוד;
בנצרת  $טיילת אל$קישלה והרכס ,השוק ,כיכר המעיי ועוד; בצפת  $ג המצודה ,ג העיר ,בית
הכנסת האר"י ,בית בוסל ,טיילת הר כנע ועוד; בעכו  $מנהרת הטמפלרי ,החומות ,הטיילת ,ג
החפיר והחפיר ,כיכר ונציה ועוד.
"˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡" ¯È„‚‰Â "˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯Ú" ˙‡ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·„‰Â ,¯˙ÂÈ ¯Â¯·Â Ô·ÂÓ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ÔÂÈÓ ‰È‰ ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰
.˙¯Â˜È·Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙ÓÈ˘¯ ˙Î‰ ˙‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ Ì‚ Ï˜Ó ‰È‰
‡Â‰˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏÏÎ‰Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ó ˙Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÂÊ ‰Ú˜˘‰˘ Û‡ ,ÌÁÂ˙ÈÙ· ÌÈÙÒÎ ÚÈ˜˘‰
‡˙¯ .˙¯Â˜È·Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙‰
לפי נוהל הביקורת העדכני של המשרד ,יש לקיי ביקורת אחת לשנה לפחות בכל אתר תיירות.
הועלה כי אי בידי המשרד תיעוד מסודר על ביקורות לפני שנת  .2009נמצא כי תכנית העבודה של
__________________

 101הדבר נעשה בהתא לרמת חשיבות שייחסה יחידת הביקורת לאתרי התיירות השוני.
 102בהשוואה למספרי האתרי שצוינו באתרי האינטרנט של הרשויות או העמותות או במכתביה למשרד
מבקר המדינה.
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יחידת הביקורת שקדמה לזו של  2009לא הייתה מפורטת דיה ,ולעומת זאת תכנית העבודה
שאושרה בדצמבר  2009מקיפה הרבה יותר .ואול התיעוד שבידי המשרד משנת  2009מלמד
שהוא לא עמד בהנחיות שקבע לעצמו והביקורת באתרי נעשית בתדירות קטנה מזו שציי
בהנחיותיו .עוד נמצא שלא תמיד העביר משרד התיירות את הדיווח על ממצאי ביקורתו לגורמי
הנכוני בגו +המבוקר .נוס +על כ" ,הוא לא ניהל מעקב אחר תיקו הליקויי שצוינו בדוחותיו,
ובמרבית המקרי לא דיווחו הגופי המבוקרי על תיקו הליקויי ליחידה.
ÏÚ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡· ‰‰Â·‚ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Ó¯ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ .Í¯Ú˘ ˙Â¯Â˜È·· ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ˙ÙÈÎ‡ ÔÈÈÚ· ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó
ÏÈË‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â¯Â¯· ˙Â·ÂÁ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰
.Ô˙Â‡ ‡ÏÓ˙ ‡Ï˘ ˙Â˘¯ ÏÚ ˙ÂÈˆ˜Ò
È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ÏÚ ˙Â¯Â˜È· ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ì‡ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ¯·Ú‰ ÔÓ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ˙Â¯È„˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ
‡ÚÈ˜˘‰ ÌÁÂ˙ÈÙ·˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÈÂ‡¯Î ÌÈ˜ÊÁÂ˙Ó ÌÈ
˙ÂÈÂ˘¯‰ Â„ÓÚ Ì‡ ˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÂÏ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈÏ Ì‚ ÂÊ ‰ÓÈ˘¯ ¯È·Ú‰ÏÂ ÌÈÙÒÎ
·.ÂÓÚ ÌÈÓÎÒ‰· ÔÓˆÚ ÏÚ ÂÏË˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  2010ציי משרד התיירות כי "יחידת הביקורת הארצית"
מונה כוח אד "מצומצ במיוחד"; על$כ הביקורת נעשית בהתא למגבלות כוח האד ועומס
העבודה .ברשימה המעודכנת שהעביר משרד התיירות למשרד מבקר המדינה במרס  ,2010היו
אתרי שלא נכללו בה קוד.
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÈÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÏÂ‰È‰ ˙Ó¯ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡Ï
 .2בניגוד לביקורת שעשה משרד התיירות בירושלי המערבית באמצעות יחידת הביקורת שלו,
אתרי התיירות הנמצאי בעיר העתיקה נבדקו בידי חלק מעובדי לשכת המידע הממשלתית של
משרד התיירות בירושלי הנמצאת סמו" לשער יפו .בהתא לנוהל הביקורת של משרד התיירות,
על אנשי הביקורת שלו לשאת תעודת הסמכה ,להזדהות באמצעותה ולקיי ביקורות בהתא לתכנית
עבודה .נמצא כי עובדי לשכת התיירות הממשלתית פעלו אמנ בסמכות המשרד ,א" בניגוד לנוהל
ביקורת שירותי תיירות ,בלא תכנית עבודה ובלי שקבעו יעדי ביקורת מוגדרי ותאריכי לסיומה.
לפי נוהל הביקורת ,דוח הביקורת הנשלח לעירייה צרי" להיות חתו בידי מנהל המחלקה .נמצא כי
בניגוד לנוהל הביקורת ,ממצאי הביקורת שנשלחו מלשכת המידע הממשלתית שלו בירושלי
לעיריית ירושלי חתומי לעתי בידי עובדי לשכת המידע .עוד נמצא כי עובדי לשכת המידע
דיווחו 103על ממצאי הביקורת באתרי התיירות בעיר העתיקה שלא על פי הנוהל.
·,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú
.„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈÏ ‡È‰ Û‡ ‰ÙÙÎÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ¯ÂÊ‡· ˙¯Â˜È·‰
__________________

 103דיווחי על ממצאי ביקורת באתרי תיירות בעיר העתיקה נמצאו לעיתי בכתב יד ,לעתי בהדפסה
ולעתי הליקוי כלל לא נרש אלא צול.
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סיכו
˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ‰ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡ Â‰Ó ,˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÈÚ È‰Ó ¯È„‚È ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
Ú‚Â· ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï „ÈÙ˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Ï‡ ˙Â¯„‚‰Ó ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰
„ÈÙ˜‰Ï ˙"ÓÁ‰ ÏÚÂ ,Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ· Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· Ì‡Â˙‰ ÔÂÓÈÓÏ
˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì‰ÈÙ-ÏÚ ‚Â‰Ï
‰˘˜‰ ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙˙ ÂÊ˘ È„Î Ì‡Â˙‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÁÒÂ ˙‡
.Ô˜ÏÁ ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÚÙÈ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙‰ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡Ï ÌÈÈÂÈÁÂ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ˙ ˙ÚÈ·˜·
Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡· Ú„ÈÓ‰˘ ,ÂÏ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁÎ ,˜Â„·È˘ ıÏÓÂÓ ÔÎ ÂÓÎ
.¯ÈÈ˙‰ ˙‡ ‰ÚËÓ ÂÈ‡Â ÈÎ„ÚÂ ÔÂÎ Ô‰È˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
ÈÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ú‚Â· ˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈ˜ÊÁÂ˙Ó ÌÈ‡ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ Ì‡ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÂÓˆÚ· Ú·˜ Ì˙Â‡˘ ÌÈÏ‰‰
˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂ·˜Ï ˘È .ÌÈ·¯ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÂÚ˜˘Â‰ ÌÁÂ˙ÈÙ· ¯˘‡ ‰Ï‡ „ÂÁÈÈ· ,ÈÂ‡¯Î
‡Ï˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÈˆ˜Ò ˙Â·¯Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.Ì‰· „ÂÓÚÈ
ÌÂ‡È˙ ˘¯Â„ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â¯ÈÈ˙ È¯˙‡ ÈÂ·È¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â˘¯ ÏÎ· „Á‡ ÛÂ‚ È„È· ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ ÊÂÎÈ¯ .Ì˜ÂÊÁ˙·Â Ì˜ÂÂÈ˘· ,ÌÏÂ‰È·
˙Â¯ÈÈ˙ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ÌÈ¯˙‡‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÚÈÂ ÌÈÏÏÂÎ ‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÚÙ˙ ¯˘Ù‡È
˙Â˘¯‰ ÌÚ ¯˘˜· ‡Â·Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰„ÈÁ‡ ˙·Â˙Î ‰È‰È ‰Ê ÛÂ‚ ;˙˘·Â‚Ó
.˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÈÈÚ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰
ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ - ÂÎÚÏ Ú‚Â‰ ÏÎ·Â ,Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ Ù"ÏÁ‰
.˙Â˘¯ ÏÎ· ˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ÌÈ¯Ú·
˙¯·Á ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
.¯ÈÚ· ¯ÈÈ˙Ï Ú„ÈÓ‰ ÈÊÎ¯Ó ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ıÂÚÈÈ‰
ÏÚ ˙Â·ÂÁ¯‰ ÔÂÓÈÒÏ ¯ÊÚ ˜ÂÁÏÂ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙ÙˆÂ ÂÎÚ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ
È¯ÂÊ‡· „ÁÂÈÓ· ,ÌÈ˙·‰ È¯ÙÒÓÂ ˙Â·ÂÁ¯‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÌÂÓÈÒ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó
˙Ùˆ ,˙¯ˆ ,ÂÎÚ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ .Ì·È˙Î ÁÒÂ ÏÚÂ ÌÈËÏ˘‰ ˙Â„ÈÁ‡ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,˙Â¯ÈÈ˙‰
˙ÂÚ„ÂÓ ÔÈÈÚ·) ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ·Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ˙ÂÚÂ·˜‰ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÏÓ¯Â
.ÌÈ¯Ú‰ ˙ÂÊÁ· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈËÏ˘ ˜ÂÏÈÒÏ (ÌÈËÏ˘Â
˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
,ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡ÈˆËÂÙ‰ Ï˘ Â˘ÂÓÈÓ ‡ÂÏÓÏ ‡È·‰Ï ˙Ó ÏÚÂ ‰¯Ù˘ÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙˜ÂÊÁ˙
ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÈÓËÏ ‰„È¯È ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡· ÔÂÓË‰ È˙Â·¯˙‰Â È˙¯·Á‰ ,ÈÎ¯Ú‰
‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÈÂ‡¯Î Ì˙Â‡ ¯Ó˘Ï ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰˙ÁÏˆ‰ .ÌÁÂ˙ÈÙ· ÂÚ˜˘Â‰˘ ¯Â·Èˆ‰
.˙ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ ‰˙ÈÓ„˙ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ „Â·Î
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התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות
תקציר
שני רבדי לשלטו המקומי במרחב הכפרי בישראל :הרובד העליו  מועצה
שנבחרה או מונתה לניהול ענייניה של מועצה אזורית 1שבתחו שיפוטה כמה
יישובי; הרובד התחתו  ועדי מקומיי שנבחרו או נתמנו ביישובי המועצה.
בסו שנת  2008היו בישראל  53מועצות אזוריות ובתחומי שיפוט שכנו  973ישובי.
אוכלוסיית נאמדה ב 674,000נפש.2
לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958להל  צו המועצות
האזוריות( ,כל יישוב יתנהל על ידי ועד מקומי .לפי תיקו לצו המועצות האזוריות,3
שנכנס לתוק בינואר  ,2005לוועד מקומי הפועל בתחו שיפוטה של מועצה אזורית
יהיו סמכויות שהמועצה אצלה לו על פי החלטתה המפורשת .עוד נקבע כי הוועד
המקומי רשאי ,בכפו לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על תושבי היישוב
לצור" ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו" ,ועל המועצה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ועל דוחותיו הכספיי של הוועד המקומי א הוא החליט שלא לפעול
באמצעותה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר עד ספטמבר  2009בח משרד מבקר המדינה את חלוקת הסמכויות
ותחומי האחריות להספקת השירותי המוניציפליי לתושבי בי מועצה אזורית
ובי ועד מקומי ,את מידת הפיקוח והבקרה של מועצות אזוריות ומשרד הפני על
ועדי מקומיי וא ועדי מקומיי מתנהלי לפי הוראות החוק ,הכללי
וההנחיות שנקבעו .כ נבחנו יחסי הגומלי בי הוועדי המקומיי לאגודות
השיתופיות .הביקורת נעשתה במועצות האזוריות האלה :ג רווה ,הגליל התחתו,
חו הכרמל ,לב השרו ,מבואות החרמו ,מטה אשר ,מרו הגליל ,משגב ,עמק הירד
ועמק חפר )להל  המועצות האזוריות שנבדקו( .מבקר המדינה הפעיל ביקורת על
ועדי מקומיי לפי הוראת סעי )3ב( לפקודת המועצות המקומיות .במהל,
הביקורת נבדקה פעילות של הוועדי המקומיי בני דרור ,בצת ,בת חפר ,גאליה,
חופית ,כפר זיתי ,מרגליות ,צור משה ,שיח' דנו ושורשי )להל  הוועדי
__________________

1
2
3

על פי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958מועצה אזורית היא "כל אחת מ
המועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה".
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2009 ,60 'ÒÓ Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ,לוחות  2.12ו.2.13
ק"ת  ,6329התשס"ד ) ,(14.7.2004עמ' ] 805התשס"ד )מס' .[(2
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המקומיי שנבדקו( .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני ,במשרד האוצר ,במרכז
המועצות האזוריות ואצל רש האגודות השיתופיות במשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה.
משרד מבקר המדינה שלח לכל  973היישובי שבתחומי שיפוט של המועצות
האזוריות בישראל שאלו לגבי התנהלות הוועדי המקומיי )להל  שאלוני
הוועדי( ,ול 53המועצות האזוריות שלח שאלו על הוועדי המקומיי שבתחומי
שיפוט .עד דצמבר  2009השיבו כל המועצות האזוריות על השאלו שנשלח אליה,
מקצת על חלקו בלבד ,ו 562יישובי השיבו על שאלוני הוועדי באופ חלקי או
מלא.
הממצאי שמובאי בדוח זה מתבססי ה על הביקורת במועצות האזוריות
ובוועדי המקומיי שנבדקו וה על המידע שנאס מ התשובות לשאלוני.

עיקרי הממצאי
הבסיס החוקי לפעילות הוועדי המקומיי
א צ י ל ת ס מ כ ו י ו ת ל ו ו ע ד י  ה מ ק ו מ י י   :אחדות מהמועצות האזוריות,
בה המועצות האזוריות חבל יבנה ,מגילות י המלח ומרו הגליל ,לא אצלו סמכויות
לוועדי המקומיי ,ואלו מספקי לתושבי בידיעת המועצות שירותי
מוניציפליי שיש לאצול אות במפורש; כמה מ המועצות האזוריות ,בה המועצות
האזוריות עמק הירד ומטה אשר ,אצלו לוועדי המקומיי סמכויות כלליות שלא
פירטו אות ,כ ,שלא ברור אילו תפקידי יש לאות ועדי ומה תחומי אחריות.
ו ע ד ת ב י ק ו ר ת ל ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :אחדות מהמועצות האזוריות ,בה
המועצות האזוריות מרו הגליל ,הגלבוע ועמק הירד ,לא בחרו ועדות ביקורת
לוועדי המקומיי; חלק מוועדות הביקורת שבחרו המועצות האזוריות לא פעלו על
פי הוראות צו המועצות האזוריות ולא המציאו דוחות ביקורת לוועד המקומי ,לראש
המועצה ולוועדת הביקורת שלה .לדוגמה ,ועדות הביקורת במועצה האזורית עמק
חפר ורוב ועדות הביקורת במועצה האזורית חו הכרמל לא הגישו דוחות ביקורת
לשנת .2007
ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת ב ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :כמה מהמועצות האזוריות ,בה
המועצות האזוריות מרו הגליל והגליל העליו ,לא מינו רואי חשבו לוועדי
מקומיי א שהנסיבות חייבו זאת.
ה ע ס ק ת ע ו ב ד י  ב ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :ועדי מקומיי ,בה הוועד המקומי
צור משה הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית לב השרו ,העסיקו עובדי
בשכר ללא אישור העסקה מהמועצה האזורית כנדרש.
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יחסי הגומלי בי מועצות אזוריות ,ועדי מקומיי ואגודות שיתופיות
י ח ס י ה ג ו מ ל י  ב י  ו ע ד י  מ ק ו מ י י  ל א ג ו ד ו ת ח ק ל א י ו ת  :צו
המועצות האזוריות קובע כי מי שמכהני ביישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של
האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית )להל  אגודה חקלאית( יכהנו ג כחברי
הוועד המקומי של היישוב )להל  עיקרו "זהות ועדי"( .על הזהות לבוא לידי
ביטוי רק בהרכב האנושי של שני הגופי ,א ,בתפקוד ובפעילות ה גופי
משפטיי נפרדי .על הוועד המקומי לקיי הנהלת חשבונות נפרדת מזו של
האגודה ,וא החליט כי גו אחר יית את השירותי המוניציפליי ביישוב  עליו
להתקשר לרכישת לפי ההוראות בצו המועצות האזוריות.
ביישובי שיתופיי רבי הזהות בי הוועד המקומי לאגודה החקלאית באה לידי
ביטוי ג בתפקוד :האגודות החקלאיות ניהלו את הענייני המוניציפליי של
היישוב ,והמועצות האזוריות העבירו את הכספי בעבור אותה פעילות לחשבונות
בנק של האגודות החקלאיות ולא לחשבונות בנק נפרדי של הוועדי המקומיי.
ועדי מקומיי לא קיימו את הוראות צו המועצות האזוריות בעניי מכרזי לרכישת
שירותי אלו ,ולא חתמו על הסכמי התקשרות כדי ע האגודות החקלאיות.
ה ז כ ו י ו ת ע ל מ ב נ י ה צ י ב ו ר ב י י ש ו ב י   :עד תו הביקורת לא הוסדרו
הבעלות על מבני הציבור ביישובי והשימוש בה ,ולכ שוררי חילוקי דעות בי
הוועדי המקומיי ובי האגודות החקלאיות .אמנ ,בכמה מ היישובי הושגו
הסכמות בעניי ,אול ה נקבעו בכל יישוב לפי יחסי הכוחות שבי האגודה
החקלאית ,הוועד המקומי והמועצה האזורית או על בסיס יחסי אישיי בי
החברי בשני הוועדי.
א ג ו ד ו ת ק ה י ל ת י ו ת  :בשני האחרונות יזמו גורמי שוני הקמת אגודה
שיתופית להתיישבות קהילתית )להל  אגודה קהילתית( ביישובי השיתופיי.
אגודות אלו פועלות מכוח פקודת האגודות השיתופיות והוראות רש האגודות
השיתופיות ומאגדות את כל התושבי ביישוב.
בחוות דעת שהכי המשנה ליוע /המשפטי לממשלה )ייעו (/בפברואר  1996נקבע ,כי
אגודה קהילתית ,שהיא גו מתחו המשפט הפרטי ,אינה רשאית להסיג את גבול
של הוועד המקומי ושל המועצה האזורית ,והתיימרותה ליטול לעצמה סמכויות של
הרשות המקומית ,כקבוע בתקנו האגודה הקהילתית ,אינה כדי .העתקי מחוות
הדעת הועברו לרש האגודות השיתופיות וליוע /המשפטי למשרד הפני ,ואול
המשרד ,היוע /המשפטי לממשלה ורש האגודות השיתופיות לא פעלו לקביעת
הסדרי ליישומה.
ג לאחר שנקבע בחוות הדעת כי פעולות האגודות הקהילתיות בתחומי שבסמכותה
של רשות מקומית אינ כדי ,המשי ,רש האגודות השיתופיות לאשר את תקנוניה
של אגודות קהילתיות שבה היו הוראות המנוגדות לחוות הדעת.
ביישובי רבי פועלות האגודות הקהילתיות כגו מוניציפלי במקו הוועדי
המקומיי בלא הפרדת ניהול הכספי של שני הגופי ומבלי שהוועד המקומי מילא
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את הוראות צו המועצות האזוריות בכל הנוגע לרכישת שירותי מוניציפליי מגו
אחר.

ארנונת הוועד המקומי
ה ט ל ת א ר נ ו נ ה ב י ד י ו ע ד מ ק ו מ י  :צו המועצות האזוריות קובע כי ועד
מקומי רשאי באישור המועצה ובכפו להוראות חוק ההסדרי 4להטיל ארנונה
כללית לצור ,מימוש הסמכויות שהמועצה אצלה לו )להל  ארנונת ועד מקומי(.
מנתוני  562שאלוני הוועדי שנשלחו למשרד מבקר המדינה עולה כי  346מה
)כ (61%הטילו בשנת  2008ארנונת ועד מקומי ,נוס על הארנונה שהטילה המועצה
האזורית על המחזיקי בנכסי בתחו שיפוטה .הארנונה שהטילו ועדי מקומיי
מסוימי חושבה שלא לפי יחידת שטח אלא לפי בית אב ,בניגוד להוראות חוק
ההסדרי; ועדי מקומיי אחרי הטילו ארנונה על התושבי ללא אישור המועצה
בניגוד להוראות צו המועצות האזוריות; טיפול משרדי הפני והאוצר בבקשות
להטלת ארנונה בשני  20092007נמש ,חודשי רבי ,ולעתי הסתיי בסו שנת
התקציב; אחדי מהוועדי הטילו וגבו ארנונת ועד מקומי בידיעת המועצה ללא
אישור שרי הפני והאוצר כנדרש; כמה מ הוועדי המקומיי המשיכו להטיל
ולגבות ארנונה ג לאחר הוראת משרד הפני להפסיק את הגבייה.
ה ג ב ל ת ש י ע ו ר ה א ר נ ו נ ה ש ל ה ו ו ע ד י  ה מ ק ו מ י י   :על פי מדיניות
שרי הפני והאוצר ,משנת  2005לא יהיה תערי הארנונה למגורי שיטיל הוועד
המקומי לראשונה גבוה מ 30%מתערי המועצה האזורית ,ולא תאושר הטלה
ראשונה של ארנונת ועד מקומי על נכסי שאינ משמשי למגורי .בשנת 2009
החליטו משרדי הפני והאוצר שתערי הארנונה לנכסי מגורי שמטיל לראשונה
הוועד המקומי לא יהיה גבוה מ 40%מהתערי של ארנונת המועצה לנכסי מגורי.
ההוראות בדבר הגבלת שיעור הארנונה חלות רק על הוועדי המקומיי שהטילו
ארנונה לראשונה משנת  2005ואיל ,ואינ חלות על ועדי מקומיי שהטילו ארנונה
לפני כ .לפיכ ,נגר אישוויו בי הוועדי המקומיי ,בי השאר ,בכל הנוגע
למקורות הכנסת ולרמות השירותי המוניציפליי שביכולת לספק לתושבי.

תקציב הוועדי המקומיי
מסיכו הנתוני בשאלוני הוועדי עולה כי התקציב של כ 500מהוועדי
המקומיי לשנת  2008היה יותר מ 539מיליוני ש"ח ,והתקציב לשנת  2009היה
יותר מ 546מיליוני ש"ח .תקציב כל הוועדי המקומיי בישראל לשנת  2009נאמד
ביותר מ 700מיליוני ש"ח.
__________________
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חוק ההסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג) 1992להל  חוק
ההסדרי (.
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הבדיקה העלתה כי שר הפני לא קבע ,כנדרש בצו ,הוראות לגבי הכנת התקציב של
הוועדי המקומיי ,מבנהו וצורתו ,ויש שונות רבה ביניה בתחו זה.
ועדי מקומיי לא הגישו למועצות האזוריות תקציב שנתי לאישור .המועצות
האזוריות לא הכינו את התקציב עבור כנדרש בצו המועצות האזוריות ,והוועדי
פעלו ללא תקציב מאושר.

שירותי מוניציפליי
רשות מקומית מספקת לתושביה מגוו רחב של שירותי מוניציפליי ,בה גינו,
תאורת רחובות ,תחזוקת דרכי ומבני ציבור ,תברואה ,פינוי אשפה וגז ושירותי
תרבות וקהילה .משרד הפני לא בח א השירותי שמעניקי הוועדי המקומיי
על פי הסמכויות שהואצלו לה מחייבי הטלת ארנונת ועד מקומי ,נוס על ארנונת
המועצה האזורית ,וא לא ראוי ששירותי אלה יינתנו על ידי המועצות האזוריות.
ה ת ק ש ר ו י ו ת ל מ ת  ש י ר ו ת י  מ ו נ י צ י פ ל י י  :ועדי מקומיי
התקשרו ע קבלני לש הענקת שירותי ביישוביה שלא לפי הוראות צו
המועצות האזוריות ובניגוד לכללי מינהל תקי :נמצאו התקשרויות ע נותני
שירותי ,בה בני אות היישובי ,שלא קד לה מכרז ,כמתחייב ,ולא היו על
חוזיה חתימות בכתב ,והיו הסכמי התקשרות שחסרו בה פרטי מהותיי .נוס
על כ ,,היו נותני שירותי שהועסקו על פי חוזי שנחתמו לפני שני רבות,
והוועדי המקומיי שהעסיקו אות לא בחנו את מחירי השירותי במכרז או בדר,
אחרת למרות התמורות הכלכליות שחלו במשק בשני אלו.
פ י ת ו ח מ ו נ י צ י פ ל י  :הממצאי מצביעי על ליקויי בהתנהלות של ועדי
מקומיי בכל הנוגע לביצוע פרויקטי של תשתיות ביישובי :נעשו פעולות ללא
תקציב מאושר וללא קבלת כל האישורי הנדרשי ,פרויקטי שונו ללא תיעוד
ואישור ,היו חריגות גדולות בהוצאות בגי העבודות מסיבות בלתיברורות וללא
תיעוד ,לא היו אישורי של הגורמי המוסמכי ,ונעדרו שקיפות וגילוי נאות
בניהול החשבונות של הפרויקטי.

כפל כהונה במועצה אזורית
הוועדה לניגוד ענייני של נבחרי ברשויות מקומיות שבמשרד המשפטי קבעה
בחוות דעת משנת  2005כי "אי מקו שמי שמכה בוועד יהיה ג חבר המועצה
האזורית ,בעלת סמכויות ההכרעה והפיקוח בכל הנוגע לענייני הוועד") 5להל 
איסור כפל כהונה( .היוע /המשפטי לממשלה צידד בעמדה זו והיא פורסמה בחוזר
מנכ"ל משרד הפני בשנת  .2007על פי הוראות המפקח הארצי על הבחירות במשרד
הפני ,שהתבססו על חוות הדעת ,חברי ועד מקומי שכיהנו ג כחברי מועצה אזורית
התפטרו מאחד מתפקידיה.
__________________
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חוות דעת מס'  2.2105של הוועדה" ,חבר המועצה האזורית אינו רשאי לכה כחבר ועד מקומי".
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לבית המשפט הוגשו עתירות נגד הוראות חוזר המנכ"ל לאסור כפל כהונה 6וכ
הוגשה פנייה למפקח הארצי על הבחירות לבטל את האיסור האמור לגבי חבר ועד
מקומי באחד היישובי .בעקבות פנייה זו הודיעה בפברואר  2009לשכת המפקח
הארצי על הבחירות כי המפקח השהה את מילוי הדרישה להתפטרות מאחד
התפקידי עד הכרעת בית המשפט בעניי .עקב החלטתו נוצר מצב שבו אחדי
התפטרו מכהונת באחד התפקידי ,ואילו אחרי המשיכו לכה ה כחברי מועצה
וה כחברי הוועד המקומי ביישוביה.

פיקוח משרד הפני
כבא כוחה של הממשלה מוסמ ,שר הפני לפקח על פעולותיה של הרשויות
המקומיות ,דבר המוצא את ביטויו במגוו של חוקי ,ביניה צו המועצות האזוריות.
פיקוח יעיל של משרד הפני על הרשויות המקומיות הכרחי ג בגלל מיליארדי
השקלי מכספי הציבור שהמשרד נות לה בכל שנה כדי לאז את תקציביה
)מענקי האיזו(.
משרד הפני לא קיי פיקוח ובקרה נאותי על פעילות הוועדי המקומיי  אשר
מקיימי רובד של של השלטו המקומי שכולל מאות יישובי ,מאות אלפי
תושבי ותקציב של מאות מיליוני ש"ח .משרד הפני לא ניהל מאגר נתוני על
ועדי מקומיי; מאגר מעי זה היה צרי ,להכיל מידע על ארנונת ועד מקומי .האג
לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפני לא פיקח על תקציבי הוועדי
המקומיי ועל התנהלות הכספית .לפיכ ,למשרד הפני אי למעשה מידע עליה.

מענקי האיזו למועצות האזוריות
המקורות המשמשי את הוועד המקומי להענקת השירותי המוניציפליי
שהואצלו לו ה הכנסות עצמיות שלו שעיקר ארנונת ועד מקומי וכספי שמעבירה
המועצה האזורית .הדוחות הכספיי המבוקרי של המועצות האזוריות ,שה בסיס
נתוני לחישוב מענקי האיזו לה ,לא כללו את ההכנסות העצמיות של הוועדי
המקומיי ואת הוצאותיה .על כ בחישוב ההכנסה לנפש לצור ,קביעת מענקי
האיזו למועצות האזוריות לא הובאו בחשבו מקורות כספיי של הוועדי בס,
מיליוני ש"ח .לדוגמה ,המועצה האזורית עמק חפר קיבלה בשנת  2008מענק איזו
בס ,כ 10.2מיליוני ש"ח .בשנת  72007הסתכמו ההכנסות העצמיות של  16ועדי
מקומיי הפועלי בתחו שיפוטה בכ 11.2מיליו ש"ח ,וה לא דווחו למשרד
הפני .המועצה האזורית חו הכרמל קיבלה בשנת  2008מענק איזו בס 9.4 ,מיליו
ש"ח ,וההכנסות העצמיות של  18ועדי מקומיי שבתחומה הסתכמו בשנת 2007
בכ 7.7מיליו ש"ח ,ולא דווחו למשרד הפני.
__________________

6
7

296

עת"מ  ;'Á‡Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ' 'Á‡Â È„ÈÂ„ 200/08עת"מ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ' 'Á‡Â ÈÂÙ Ô¯ 1028/09
.'Á‡Â
מענקי האיזו שקיבלו מועצות אזוריות לשנת  2008התבססו על הכנסותיה בשנת .2007

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

המתואר לעיל מעורר חשש כי סכו המענקי הכולל שהקצתה ממשלת ישראל לכל
הרשויות המקומיות בישראל אינו מחולק כראוי ,והדבר בא לידי ביטוי בהגדלת
המענק למועצות האזוריות ובצמצו המענק לרשויות מקומיות אחרות.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מצביעי על כ ,שבהסדרי החוקיי שנקבעו לפעולות המועצות
האזוריות והוועדי המקומיי אי פתרו ְמ ַס ֵ2ק ומקי לבעיית הסדרת פעילות של
הוועדי המקומיי במסגרת השלטו הדורובדי ,בייחוד לנוכח השינויי שחלו
במגזר הכפרי בישראל בשני האחרונות .דבר זה מתבטא בתפקוד לקוי של חלק
מהמועצות האזוריות והוועדי המקומיי ופגע ברמת השירותי שסופקו לתושבי.
מממצאי הביקורת עולה כי ישנ כשלי בפיקוח הציבורי של המועצות האזוריות על
הוועדי המקומיי .מ הראוי שמשרד הפני יבח את הכלי הארגוניי הדרושי
למועצות האזוריות כדי לקיי את חובת הפיקוח ביעילות ,במקצועיות ובאמצעות
הסדרי הולמי.
על משרד הפני לבחו מחדש א נחו /להעניק לוועד מקומי מעמד של ישות
עצמאית לצור ,התקשרויות באמצעות מכרזי ללא הבחנה בי סוגיה .על המשרד
ועל המועצות האזוריות להסדיר את העניי במשות ,בי השאר באמצעות ניצול
הכלי העומדי לרשות המועצות המעניקי לה יתרו יחסי לעומת הוועדי
המקומיי  למשל היתרו בגודל ,במקצועיות ,בהתמחות ובניסיו במכרזי
ובהתקשרויות למת שירותי מוניציפליי.
על משרד הפני לבחו א ביכולת של ועדי מקומיי לבצע פרויקטי של בנייה
ותשתיות ביישובי ,נוכח הידע והכלי המקצועיי הנדרשי לכ .,על המשרד
לשקול א מועצות אזוריות רשאיות לאצול לוועדי המקומיי סמכויות ביצוע של
עבודות פיתוח ותשתיות בלי ליווי מקצועי ובלי להגביל את אופי הפרויקטי ,עלות
והיקפ.
על משרד הפני להנחות את חברי הוועדי המקומיי באמצעות חוזרי מנכ"ל,
השתלמויות וידיעוני בכל הנוגע לניהול ישיבות ולרישו פרוטוקולי ,לעריכת
מכרזי ,להרשאות ולמניעת ניגוד ענייני ולהבהיר לה את האחריות האישית
שלה .עליו להורות לוועדי המקומיי שלא החליטו לפעול באמצעות המועצה ,על
פי אילו כללי חשבונאיי עליה לנהל את חשבונותיה ולפקח על יישומ.
על משרדי האוצר והפני לקיי עבודת מטה מקצועית משותפת להסדרת ההוראות
הנוגעות לקביעת שיעורי הארנונה שגובי ועדי מקומיי לצור ,הספקת שירותי
לתושבי ,על פי סמכויות שאוצלות לה המועצות האזוריות.
ספק א הסדר "זהות הוועדי" יעיל ,משו שהדבר פותח פתח לבזבוז כספי ציבור,
לניגוד ענייני ולפגיעה בייצוג התושבי וברמת השירותי המוניציפליי הניתני
לה .לפיכ ,ראוי שמשרד הפני יבח את המש ,קיומו.
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על משרד הפני לשמור על מעמד של הוועדי המקומיי ,למנוע את שלילת
הסמכויות המוניציפליות מה על ידי האגודות השיתופיות ולהנחות את המועצות
האזוריות ואת מרכז המועצות האזוריות לוודא שכל פעולה מוניציפלית שבסמכות
גופי השלטו המקומי תיעשה א ,ורק על פי הוראות הדי באמצעות הוועד המקומי
ביישוב .על המשרד לבער את התופעה של שרשור כספי ציבור מהמועצות האזוריות
והוועדי המקומיי לאגודות השיתופיות ,שה גופי פרטיי שאינ נתוני
לפיקוח ציבורי על פי החוק.
בעת חישוב מענק האיזו למועצות האזוריות על משרד הפני לכלול בו ג את
ההכנסות שגבו הוועדי המקומיי מארנונה ואת הוצאותיה בגי שירותי
מוניציפליי וכ ,לקיי גלוי נאות של כל ההכנסות וההוצאות כדי למנוע עיוות
בהקצאת המענק .על משרד האוצר לדרוש ממשרד הפני לשק במלוא את
ההכנסות וההוצאות של הוועדי המקומיי על מנת שלא ייפול פג בתהלי ,קבלת
ההחלטה על הקצאת מענקי האיזו.
על המועצות האזוריות בישראל ועל הוועדי המקומיי ללמוד את עיקרי הממצאי
שנחשפו בביקורת מבקר המדינה ומובאי בדוח זה ולפעול לתיקו הליקויי
וליישו ההמלצות הכלולות בו .מ הראוי שמרכז המועצות האזוריות ינחה את
המועצות האזוריות בעניי זה וילווה את היישו.

♦
מבוא
לשלטו המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדי :הרובד העליו הוא מועצה שנבחרה או
מונתה לניהול ענייניה של מועצה אזורית 8שבתחו שיפוטה כמה יישובי ,והרובד התחתו הוא
ועדי מקומיי שהוקמו ביישוביה.9
לאחר הקמת המדינה שויכו מרבית היישובי הכפריי לתחומי שיפוט של מועצות אזוריות
ובשנת  1958התקי שר הפני את צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח"1958
)להל " צו המועצות האזוריות( ,המשמש עד היו בסיס משפטי לפעילות של המועצות
האזוריות והוועדי המקומיי .לפי סעי 90 $לצו המועצות האזוריות ,כל יישוב יתנהל על ידי ועד
מקומי.
בסו $שנת  2008היו בישראל  53מועצות אזוריות ובתחומי שיפוט שכנו  973יישובי .להל
התפלגות המועצות האזוריות לפי מספר היישובי בתחומי שיפוט:

__________________
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על פי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958מועצה אזורית היא "כל אחת מ
המועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה".
הוועדי! המקומיי! הוקמו מכוח סעי )3א( לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ .

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

ìàøùéá úåéøåæàä úåöòåîä úåâìôúä
2009 øáîáåð ,ïèåôéù íåçúá íéáåùééä øôñî éôì
íéáåùéé 10 ãò
13

íéáåùéé 60-î øúåé
1

60-41
1

40-31
6

30-21
13
20-11
19

בסו $שנת  2008נאמדה אוכלוסיית המועצות האזוריות ב" 674,000נפש .10בתחומי שיפוט של כל
המועצות האזוריות שוכני ,בי היתר 440 ,מושבי ומושבי שיתופיי 267 ,קיבוצי102 ,
יישובי כפריי ו" 106יישובי קהילתיי .להל תרשי המציג את שיעורה של כל אחת מצורות
ההתיישבות הללו ביישובי המועצות האזוריות:
2009 ,úåéøåæàä úåöòåîá íéáåùééä
íéøçà íééðåøéò íéáåùéé
6%
íééôåúéù íéáùåî + íéáùåî
46%

íééøôë íéáåùéé
10%

íééúìä÷ íéáåùéé
11%

÷íéöåáé
27%

__________________
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ב" 1999מינה מנכ"ל משרד הפני ועדה לקביעת מעמד וסמכויותיה של הוועדי המקומיי
)להל " ועדת אמרני( .11באוגוסט  2000הגישה הוועדה דוח ,ובו המליצה לחזק את מעמדה של
המועצה האזורית כרשות שלטונית"מוניציפלית הנושאת באחריות כלפי מוסדות המדינה וכלפי
התושבי והיישובי שבתחו שיפוטה בדר ,של מת סמכויות בלעדיות למועצה .כ המליצה
להגדיר מחדש בצו המועצות האזוריות את מעמדו ,סמכויותיו ותפקידיו של הוועד המקומי
ובעיקר להבהיר אילו תחומי פעילות באחריותו ואילו תחומי באחריות המועצה האזורית .נוס$
על כ ,,המליצה הוועדה לבצע תיקוני בשורה של נושאי הנוגעי לקשרי הגומלי בי המועצה
האזורית לוועד המקומי.
לפי תיקו לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוק $בינואר ) 2005להל " התיקו לצו המועצות
האזוריות( ,12סמכויותיו של ועד מקומי הפועל בתחו שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות
שהחליטה המועצה לאצול לו .עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפו $לאישור
המועצה ,להטיל ארנונה כללית על תושבי היישוב לצור" ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו",
ועל המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על חשבונותיו ודוחותיו הכספיי של הוועד המקומי שלא
החליט לפעול באמצעותה.
בחודשי ינואר עד ספטמבר  2009בח משרד מבקר המדינה את חלוקת הסמכויות ותחומי
האחריות להספקת השירותי המוניציפליי לתושבי בי מועצה אזורית ובי ועד מקומי ,את
מידת הפיקוח והבקרה של מועצות אזוריות ומשרד הפני על ועדי מקומיי וא ועדי מקומיי
מתנהלי לפי הוראות החוק ,הכללי וההנחיות שנקבעו .כ נבחנו יחסי הגומלי בי הוועדי
המקומיי לאגודות השיתופיות .הביקורת נעשתה במועצות האזוריות האלה :ג רווה ,הגליל
התחתו ,חו $הכרמל ,לב השרו ,מבואות החרמו ,מטה אשר ,מרו הגליל ,משגב ,עמק הירד
ועמק חפר )להל " המועצות האזוריות שנבדקו(; מבקר המדינה הפעיל ביקורת על ועדי
מקומיי לפי הוראת סעי)3 $ב( לפקודת המועצות המקומיות .במהל ,הביקורת ,נבדקה פעילות
של הוועדי המקומיי בני דרור ,בצת ,בת חפר ,גאליה ,חופית ,כפר זיתי ,מרגליות ,צור משה,
שיח' דנו ושורשי )להל " הוועדי המקומיי שנבדקו( .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני,
במשרד האוצר ,במרכז המועצות האזוריות ואצל רש האגודות השיתופיות במשרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה.
משרד מבקר המדינה שלח לכל  973היישובי 13שבתחומי שיפוט של המועצות האזוריות
בישראל שאלוני לבדיקת התנהלות הוועדי המקומיי )להל " שאלוני הוועדי( ,ול"53
המועצות האזוריות בישראל שלח משרד מבקר המדינה שאלוני לגבי הוועדי המקומיי
הפועלי בתחומי שיפוט .עד דצמבר  2009השיבו כל המועצות האזוריות על השאלו שנשלח
אליה ,מקצת על חלקו בלבד ,ו" 562יישובי )כ" (58%השיבו על שאלוני הוועדי באופ חלקי
או מלא.
הממצאי שמובאי בדוח זה מתבססי ה על הביקורת במועצות האזוריות ובוועדי המקומיי
שנבדקו וה על המידע שנאס $מ התשובות לשאלוני.

__________________
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ועדה שהוקמה כדי לדו במעמדו ובסמכויותיו של הוועד המקומי וביחסי הגומלי בינו ובי המועצה
האזורית.
ק"ת  ,6329התשס"ד ) ,(14.7.2004עמ' ] 805התשס"ד )מס' .[(2
השאלוני! נשלחו ליו"ר הוועד המקומי בכל יישוב.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

הבסיס החוקי לפעילות הוועדי המקומיי
אצילת סמכויות לוועדי המקומיי
בצו המועצות האזוריות נקבע כי המועצה האזורית רשאית לאצול לוועד המקומי את סמכויותיה
ותפקידיה חו מסמכויות מסוימות הנקובות בצו .14עוד נקבע כי לוועד המקומי יהיו בתחו
הנהלתו כל סמכויות המועצה שבתחומה ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה .הוועד רשאי
לפעול על פי הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה.15
הביקורת העלתה כי כמה מהמועצות האזוריות ,בה המועצות האזוריות חבל יבנה ,מגילות י
המלח ומרו הגליל ,לא אצלו סמכויות לוועדי המקומיי ואלו מספקי לתושבי בידיעת
המועצות שירותי מוניציפליי המצריכי אצילת סמכות .כמה מהמועצות האזוריות אצלו
לוועדי המקומיי סמכויות כלליות ,ללא פירוט התפקידי שהואצלו .למשל ,המועצה האזורית
מטה אשר אוצלת מדי שנה בשנה לוועדי המקומיי הפועלי בתחו שיפוטה את הסמכות
לפעול על פי סעיפי התקציב המאושר; המועצה האזורית עמק הירד אצלה בספטמבר 2004
לוועדי המקומיי את הסמכויות הדרושות כדי שיוכלו להוסי! ולקיי את כל הפעילויות שביצעו
עד לאותו מועד.
ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯ÓÂ ÁÏÓ‰ ÌÈ ˙ÂÏÈ‚Ó ,‰·È Ï·Á ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰ÈÏÚ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÔÂÎÏ ˙Â‡Â¯ Ô‰ Ì‡ ÈÎ
‰ËÓÂ Ô„¯È‰ ˜ÓÚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ .Ì˙˜ÙÒ‰Ï ˙ÂˆÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ Ì‰Ï ÏÂˆ‡Ï
‡˘¯ Ï‡Â ,˙Ë¯ÂÙÓÂ ‰¯Â¯· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÈˆ‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰
.‰ÓÂÓÚÂ ˙ÈÏÏÎ ‰ÏÈˆ‡· ˜Ù˙Ò‰Ï Ô‰Ï
המועצה האזורית חבל יבנה מסרה בתשובתה ממרס  2010כי במאי  2009אצלה סמכויות לוועדי
המקומיי בתחו שיפוטה; המועצה האזורית מרו הגליל מסרה בתשובתה מאפריל  2010כי
בכוונתה לקיי הלי $מסודר של אצילת סמכויות לוועדי המקומיי; המועצה האזורית עמק
הירד השיבה באפריל  2010כי נעשית עבודת מטה לבחינת הסמכויות המואצלות לוועדי
המקומיי ,ולאחריה תחליט המועצה על אצילת סמכויות מוגדרות ומפורטות לוועדי .המועצה
האזורית מטה אשר הודיעה בתשובתה ממרס  2010כי היא תבח לפרט את סמכויות הוועדי
המקומיי במסגרת אישור תקציביה במליאת המועצה.
ÌÈ„ÚÂÂÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÂˆ‡Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„È˜Ù˙ ÂÏÈ‡ ¯Â¯· ‰È‰È˘ ÍÎ ,ÌÈ„ÚÂÂ‰ È·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰Ó „¯Ù· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
·‡.ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÈ¯Á

__________________
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ועדת ביקורת לוועד המקומי
 .1בצו המועצות האזוריות נקבע כי על המועצה האזורית לבחור לכל יישוב שבתחו שיפוטה
16
ועדת ביקורת מבי תושביו אשר אינ חברי ועד מקומי ,מרשימת תושבי שיציעו את מועמדות
)להל & ועדת ביקורת לוועד המקומי(.
הביקורת העלתה כי כמה מהמועצות האזוריות ,בה המועצות האזוריות מרו הגליל ,הגלבוע
ועמק הירד ,לא בחרו ועדות ביקורת לוועדי מקומיי הפועלי בתחומי שיפוט.
ÈÎ Ô„¯È‰ ˜ÓÚÂ ÚÂ·Ï‚‰ ,ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ˙¯Â˜È· ˙Â„ÚÂ ¯ÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ
המועצה האזורית עמק הירד מסרה בתשובתה כי על א! פניותיה בעניי ליישובי ,היא נתקלה
בקושי למנות ועדות ביקורת לוועדי המקומיי בתחומה מאחר שלא היו תושבי שהביעו רצו
לכה בה .עד מועד התשובה מינתה המועצה ועדות ביקורת לחמישה ועדי מקומיי והיא
ממשיכה בפעולותיה למינוי ועדות ביקורת לכל היתר .המועצה האזורית הגלבוע מסרה בתשובתה
מאפריל  2010כי החלה בהלי $של בחירת ועדת ביקורת לכל ועד מקומי.
 .2צו המועצות האזוריות קובע עוד כי ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ,א
החלטותיו הוצאו לפועל כדי וא תוקנו הליקויי אשר נמצאו בביקורות קודמות .עוד נקבע כי
בתו $חמישה חודשי מתו כל שנה תמציא ועדת הביקורת את דוח הביקורת הסופי לוועד
המקומי ,לראש המועצה ולוועדת הביקורת של המועצה.
הבדיקה העלתה כי לא כל ועדות הביקורת שנבחרו על ידי המועצות האזוריות המציאו דוחות
ביקורת לוועד המקומי ,לראש המועצה ולוועדת הביקורת שלה ,כנדרש .למשל ,כל ועדות
הביקורת ביישובי המועצה האזורית עמק חפר לא הגישו את דוח הביקורת לשנת  2007לראש
המועצה ,וכ $נהגו ג  20מ& 22ועדות הביקורת ביישובי המועצה האזורית חו! הכרמל.
˙ÂÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁÂ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ÂÂÓ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ
.˜ÂÁ‰ ÈÙ
בתשובתה ממרס  2010ציינה המועצה האזורית חו! הכרמל כי מאחר שמדובר בתפקיד התנדבותי
היא נתקלת בקושי לאכו! על ועדות הביקורת בוועדי המקומיי להגיש דוחות לפי החוק.
המועצה האזורית עמק חפר הדגישה בתשובתה מאפריל  2010כי האפקטיביות של עבודת ועדות
הביקורת נמוכה מאוד ו"למעשה נית לקבוע כי למרות כל העבודה והמאמצי המושקעי ,אי
מתבצעת ביקורת בוועדי כפי שנדרש בצו".

__________________
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˙Â„ÚÂ ÂÂÓ ‡Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÔÓ ‰ÓÎÏ˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ˜ÏÁÂ ÏÈ‡Â‰Â ,Ô‰· Ô‰ÎÏ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ È·˘Â˙ Ï˘ Ì˙ÂÂÎ-È‡ ·˜Ú ˙¯Â˜È
˘ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ· ˘¯„Î Ô‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÂÂÓ
‰ˆÚÂÓ· ˙¯Â˜È· ÛÂ‚Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÏÂ˜˘È
.˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ˙Â˘‡¯· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ ,Ï˘ÓÏ ,˙È¯ÂÊ‡‰
משרד הפני מסר בתשובתו ממאי  2010כי אי לבטל את החובה למנות ועדות ביקורת לוועדי
המקומיי .הוא ציי ,ע זאת ,כי נכו לבחו את האפשרות לקביעת חובה על המועצה לקיי
מער $ביקורת נוס! ,א לא עלה בידה להקי ועדות ביקורת ביישובי.

ביקורת חשבונות בוועד המקומי
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה,17
יבוקרו בידי רואה חשבו שמינתה לכ $המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפני
דוח על פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח
כספי מבוקר בידי רואה חשבו.18
הבדיקה העלתה כי כמה מהמועצות האזוריות ,בה המועצות האזוריות מרו הגליל והגליל העליו,
לא מינו רואי חשבו לוועדי מקומיי וכ $נפגעה יכולת לפקח על ההתנהלות הכספית שלה.
ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚‰Â ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰
המועצה האזורית הגליל העליו מסרה בתשובתה ממרס  2010כי החל מאותה שנה ייחדו רואי
החשבו בדוחותיה הכספיי של האגודות השיתופיות פרק נפרד לתקציבי הוועדי המקומיי
בתחו שיפוטה.
ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÓÏ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘È‚‰Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ Ï˘ Ì˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ
,ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ
.ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÈÂÈÁ
עוד העלתה הבדיקה כי במקרי שבה מונו רואי חשבו לוועדי המקומיי ,ה לא המציאו
העתקי מהדוחות על פעילות הוועד המקומי לממוני על המחוזות ,והממוני לא דרשו זאת מה.
__________________

17
18

סעי 32א)א( לצו המועצות האזוריות קובע כי "הוועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות
שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה".
סעיפי 134ג ו!134ד ,בהתאמה.
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משרד הפני מסר בתשובתו כי על המועצות האזוריות מוטלת האחריות לדאוג שהעתקי מדוחות
הביקורת יועברו כנדרש לממונה על ידי רואי החשבו שמונו על יד.
˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ˙‡ ‰ÁÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„Ó ÌÈ˜˙Ú‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ
˘·˙ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÂÓÚËÓ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙‡ ‰ÁÈ ÔÎÂ Ì‰ÈÓÂÁ
‡˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ È˜˙Ú‰ Ì‡Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ÂÂÓ Ì
.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰

ישיבות הוועד המקומי
צו המועצות האזוריות קובע כי על הוועד המקומי לקיי לפחות ישיבה רגילה אחת בכל שישה
שבועות ,19כלומר לפחות שמונה ישיבות בשנה .מבדיקת  483משאלוני הוועדי שנשלחו למשרד
מבקר המדינה עולה כי ועדי מקומיי רבי אינ מתכנסי לישיבות בתדירות המזערית שנקבעה
בצו .לפי הנתוני ,כ& 33%מהוועדי המקומיי ) (158קיימו בשנת  2008פחות משמונה ישיבות,
כנדרש בחוק .להל תרשי המתאר את התפלגות הוועדי המקומיי לפי מספר הישיבות שקיימו
בשנת :2008
,íéæåçàá íééîå÷îä íéãòååä úåâìôúä
2008 úðùá åîéé÷ù úåáéùéä øôñî éôì
0
2%

úåáéùé 20-î øúåé
23%

7-1
31%

20-9
44%

__________________
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˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘¯„ Î ˙Â·È˘È Ò ÎÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ

כהונת קרובי משפחה בוועד מקומי
צו המועצות האזוריות קובע כי לא יכהנו בוועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר .במקרה
שלוועד מקומי נבחרו קרובי משפחה ,על ראש המועצה לשלוח לה הודעה על כ ,$ועל כל אחד
מה להודיע לו בתו 14 $יו על נכונותו או על סירובו להתפטר מתפקידו בוועד.20
הבדיקה העלתה כי בוועד המקומי כפר שמאי ,הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית מרו
הגליל ,מכהני שני אחי .עוד עלה כי בוועד המקומי קליה ,הפועל בתחו שיפוטה של המועצה
האזורית מגילות י המלח ,מכהני בני זוג.
‰È‰ ÈÎ ÁÏÓ‰ ÌÈ ˙ÂÏÈ‚ÓÂ ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ï˘ Ì˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
בעקבות הביקורת ,הורתה המועצה האזורית מגילות י המלח באוגוסט  2009לוועד המקומי קליה
להפסיק את כהונתו של אחד מבני הזוג.
המועצה האזורית מרו הגליל מסרה בתשובתה כי אחד מקרובי המשפחה שכיהנו בוועד המקומי
כפר שמאי ,התפטר מכהונתו.

העסקת עובדי בוועד מקומי
ועד מקומי רשאי להעסיק עובדי לש ביצוע פעולות על פי סמכויות שהמועצה האזורית אצלה
לו ובלבד שיקבל מ המועצה אישור להעסקת עובד) 21להל & אישור העסקה(.
הבדיקה העלתה כי ועדי מקומיי מעסיקי עובדי בשכר בלא אישור העסקה .לדוגמה ,בשנת
 2009החל הוועד המקומי צור משה להעסיק מזכיר ומזכירה בשכר בלא שקיבל אישורי העסקה
מהמועצה האזורית לב השרו.

__________________

20
21

סעי .106
סעי 132ב לצו המועצות האזוריות.
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¯Â˘È‡ ‡Ï· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰˘Ó ¯Âˆ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì„˜‰· ¯È„Ò‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ - ÔÂ¯˘‰ ·Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ,ÔÈ„Î ‰È‡ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ‰˜ÒÚ‰
.ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ È„È· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
הוועד המקומי צור משה הודיע בתשובתו ממר  2010כי פנה למועצה האזורית לב השרו לקבל
את אישורה להעסקת של עובדי הוועד; המועצה האזורית לב השרו מסרה בתשובתה ממאי
 2010כי הוועדי המקומיי מינו עובדי באופ ישיר ללא מעורבותה והוסיפה כי הנחתה אות
לפעול על פי נוהל קבלת עובדי ברשות מקומית.

✯
Ô‰ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙‡ Ï‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˜ÈÒÚ‰Ï ,˙ÂÂ·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ ,˙Â·È˘È ÌÈÈ˜Ï - ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ
.„ÂÚÂ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ

יחסי הגומלי בי מועצות אזוריות ,ועדי מקומיי
ואגודות שיתופיות
המבנה הארגוני של היישובי במרחב הכפרי הושתת על יסודות קואופרטיביי & האגודה
השיתופית להתיישבות חקלאית למוסדותיה & על פי פקודת האגודות השיתופיות )להל & אגודה
חקלאית( .רוב רוב של היישובי שבתחומי שיפוט של המועצות האזוריות מאוגדי כאגודות
שיתופיות מסוגי שוני על פי התקנות 22ומוגדרי כיישובי שיתופיי .23על פי פקודת האגודות
השיתופיות ,מטרות האגודות השיתופיות ה "טיפוח החיסכו ,עזרה עצמית ועזרת גומלי בי
אנשי בעלי אינטרסי כלכליי משותפי כדי להביא לידי שיפור תנאי חייה ,עסקיה ושיטות
הייצור שלה" .24האגודות החקלאיות ניהלו את היישובי ועסקו אפוא בכול ,לרבות שירותי
מוניציפליי .כתוצאה ממבנה ארגוני זה נהנו היישובי במרוצת השני מעצמאות שלטונית
וניהולית כמעט מוחלטת.
משנות השבעי של המאה העשרי נמצא המרחב הכפרי בישראל בתהלי $בנייה מחדש & מרחב
שהיה בעיקר יצרני&חקלאי ושיתופי הופ $למרחב רב&תפקודי ורבגוני בהרכבו החברתי ,הכלכלי
__________________
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תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( ,התשנ"ו.1995
יישוב שיתופי מוגדר בסעי  1לצו המועצות האזוריות כ"קיבו  ,קבוצה או מושב עובדי! ,מושב
שיתופי ,כפר שיתופי ,לרבות ישוב שלפחות שמוני! למאה מתושביו שה! בני  18ומעלה ,מאוגדי!
באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו ישוב שיתופי לצור $צו זה".
סעי .4

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

והארגוני .תהלי $זה משק! במידה רבה את התמורות שחלו בחברה הישראלית כולה ,שבאו לידי
ביטוי ,בי היתר ,בהפחתת משקלה של החקלאות במשק הלאומי ,בעליית המודעות לשימור
הסביבה ובשינוי מגמות ההגירה הפנימית בי העיר לכפר .משנות השמוני של המאה העשרי
התחזקה מגמת הגירה של אוכלוסייה חדשה ,רובה עירונית נטולת זיקה לחקלאות ,למרחב הכפרי.
בעקבות פסק די של בג" שנית בראשית שנות התשעי של המאה העשרי 25תוק צו המועצות
האזוריות ,ונקבעה האפשרות לבחור ועדי מקומיי נפרדי נוס! על ועדי האגודות החקלאיות.
כתוצאה מכ $הוועדי המקומיי החלו לתפוס את מקומ של ועדי האגודות החקלאיות בניהול
ענייני היישובי .כמו כ ,יזמו גורמי שוני הקמת אגודות שיתופיות להתיישבות קהילתית )להל
& אגודות קהילתיות(.
מניתוח הנתוני של  557משאלוני הוועדי שהושבו למשרד מבקר המדינה עולה ,כי ב&191
מהיישובי )כ& (35%מתקיי עקרו "זהות הוועדי" ;26ב& 158מה )כ& (28%פועלי בנפרד
הוועד מקומי וועד האגודה החקלאית; וב& 82יישובי )כ& (15%פועל רק ועד מקומי.
úåéøåæà úåöòåîá íéáåùééä ìåäéð êøã úåâìôúä

íéãòå úåäæ
35%

øåøá àì / øçà
12%

úéúìéä÷ äãåâàî ãøôð éîå÷î ãòå
2%
éîå÷î ãòå ìù úåìéòô ïéà
8%

éàì÷ç ãòååî ãøôð éîå÷î ãòå
28%

ãáìá éîå÷î ãòå
15%

יחסי הגומלי בי ועדי מקומיי לאגודות חקלאיות
סעי! )91א( לצו המועצות האזוריות קובע כי "מי שמכהני בישוב שיתופי ,במועד פלוני ,כחברי
ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב ...יכהנו ג כחברי הוועד
המקומי של הישוב" )להל & עקרו "זהות הוועדי"(.
__________________

25
26

בג"  ,'Á‡Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ' 'Á‡Â ÔÈÈË˘¯Â· 753/87פ"ד מב).462(4
ראו להל*.
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הזהות באה לידי ביטוי רק בהרכב האנושי של שני הגופי כפי שקבע בית המשפט העליו ,27וה
"אורגני משפטיי שוני" .הוועד המקומי ביישוב שיתופי הוא גו! ציבורי האחראי לניהול
ענייניו המוניציפליי של היישוב על פי הוראות צו המועצות האזוריות ,וסמכותו פרושה על כל
תושביו .לעומתו ,האגודה החקלאית היא גו! פרטי ,שייעודו ,מטרותיו ותפקידיו כפופי להוראות
פקודת האגודות השיתופיות ולתקנו האגודה ,וסמכותו חלה על חבריו .נוכח היותו של הוועד
המקומי גו! משפטי נפרד מהאגודה החקלאית ,עליו לנהל ,בי היתר ,מערכת הנהלת חשבונות
נפרדת מזו של האגודה החקלאית ,להיות בעל חשבו בנק נפרד ולהגיש דוח כספי נפרד על
פעילותו .כמו כ א הוועד המקומי מעוניי שגו! אחר ,לרבות האגודה החקלאית ,יית שירותי
מוניציפליי ביישוב במקומו ,עליו להתקשר ע אותו גו! על פי הכללי שנקבעו בצו המועצות
האזוריות.28
הבדיקה העלתה כי ביישובי שיתופיי רבי הזהות בי הוועד המקומי לאגודה החקלאית באה
לידי ביטוי ג בתפקוד .האגודות החקלאיות ניהלו את הענייני המוניציפליי של היישוב,
והמועצות האזוריות העבירו את הכספי לאותה פעילות מוניציפלית לחשבונות בנק של האגודות
החקלאיות ,ולא לחשבונות בנק נפרדי של הוועדי המקומיי .עוד העלתה הבדיקה כי הוועדי
המקומיי לא קיימו את הוראות צו המועצות האזוריות בעניי מכרזי לרכישת שירותי אלו ולא
חתמו על הסכמי התקשרות כדי ע האגודות החקלאיות .להל דוגמאות:
 .1במועצה האזורית עמק הירד אגודות חקלאיות מנהלות  13קיבוצי .נמצא כי המועצה לא
פעלה להפרדת הפעילות המוניציפלית מפעילויות האגודות החקלאיות ביישובי אלו ולא מילאה
את חובותיה על פי צו המועצות האזוריות.
˙‡˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ô„¯È‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Âˆ· Ú·˜˘ ÈÙÎ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ ÂÏ‰È ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈÈÈÚ‰
.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
המועצה האזורית עמק הירד מסרה בתשובתה כי מרבית הוועדי המקומיי בתחומה מתנהלי
לפי עקרו "זהות הוועדי" .עוד הוסיפה כי פעולות האגודות החקלאיות נעשות לצד הפעולות
המוניציפליות של המועצה והוועדי המקומיי.
˙Â‰Ê" ÔÂ¯˜Ú ÌÈÈ˜˙Ó˘Î Ì‚ ÈÎ Ô„¯È‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙ÂÏÂÚÙÓ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰Â ˙ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ „È¯Ù‰Ï ˘È "ÌÈ„ÚÂÂ‰
˘.‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈˆÂ·È˜‰ 13-· ‰˘Ú ‡Ï ¯·„‰ Í‡ ,˙È‡Ï˜Á‰ ‰„Â‚‡‰ Ï
הועלה כי ביישובי מסד ולביא שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית הגליל התחתו ,האגודות
השיתופיות & אגודה קהילתית במסד ואגודה חקלאית בלביא & עושות את הפעילות המוניציפלית
במקו הוועדי המקומיי ,שלא בהתא להוראות צו המועצות האזוריות.
__________________
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השופט אלו*" :א $בכ  $בהרכב החברי! המכהני! בשני הגופי!  מסתיימת זהות הוועדי! .פרט
לזהות 'אנושית' זו הרי שני גופי! אלה  ועד ההנהלה והוועד המקומי  משמשי! כשני אורגני!
משפטיי! שוני! ונפרדי! ,ה* מבחינת התפקידי! ,במהות! ובהיקפ! ,המוטלי! על כל אחד מה! ,וה*
מבחינת מיקומו של כל אחד משני גופי! אלה במערכת הנורמות המשפטיות המקובלות" ,בג"
 258/85בשג"צ  ,'Á‡Â ı¯Ù „Â„ ' ¯ÓÚ 160/85פ"ד מב).485(3
ראו להל* בפרק "התקשרויות למת* שירותי! מוניציפליי!".
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ÌÈ„ÚÂÂ‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Â„È¯ÙÈÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÂÏ‰È ‡È·ÏÂ „ÒÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
.ÔÈ„Î ˙ÈÙÂ˙È˘‰ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ
המועצה האזורית הגליל התחתו מסרה בתשובתה במר  2010כי תפעל בהתא להוראות הדי.
 .2המועצה האזורית מבואות החרמו החליטה לקראת שנת התקציב  2008שלא להעביר עוד
תקציב לוועדי המקומיי ולייעד את הכספי הללו לאגודות החקלאיות ביישובי .בינואר 2008
שלח גזבר המועצה ומזכיר /מכתב למזכירויות היישובי ובו הובהר כי "המועצה תפעל במישור
הכספי א $ורק מול האגודות החקלאיות ביישובי" .במכתב למזכיר מושב מרגליות הוא כתב ,בי
השאר ש"המועצה תמשי $להעביר את תמיכתה ,אפילו בסכומי נכבדי יותר ...אבל הכתובת
בכל ישוב תהיה האגודה השיתופית החקלאית".
הוועד המקומי שדה אליעזר ערר לשר הפני על החלטה זו ,על פי סעי!  136לצו המועצות
האזוריות) 29להל & הערר( .שר הפני דאז ,מר מאיר שטרית ,השיב על כ $בינואר  2009כי "‡ÔÈ
˙Â„Â‚‡‰ È¯˜ ,ÈË¯Ù‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ó ÛÂ‚ ·Âˆ˜˙ Ï˘ Í¯„· ˙ÎÏÏ ˙ÎÓÒÂÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
˙‡ ÏË·Ï ‰Ï ‰¯ÂÓÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ Ú·Â˜ È‡ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï...˙ÂÈÙÂ˙È˘‰
."‰„Â‚‡Ï ·Âˆ˜˙‰ Í¯„ ÏÚ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ¯·„· ‰È˙ÂËÏÁ‰
נוכח החלטת שר הפני ,החליטה המועצה לתקצב רק עבודות פיתוח ואחזקה של נכסי ביישובי
ובלבד ש"הכל יהיה בתאו ע מזכירויות היישובי" ,דהיינו ע ועדי האגודות החקלאיות.
Ô‰ ÔÈÈÚ· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ,ÔÂÓ¯Á‰ ˙Â‡Â·Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„ÈÏ ‰‡È·Ó ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰Â ,¯¯Ú‰ ÔÈÈÚ· ÌÈÙ‰ ¯˘ ˙ËÏÁ‰Ï ˙Â„‚ÂÓÂ È˜ÂÁ Û˜Â˙ ˙Â¯ÒÁ
.Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙¯˙ÈÈÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙˘ÏÁ‰
ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÔÈÈÚ· ÔÂÓ¯Á‰ ˙Â‡Â·Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏ‰˙‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ,ÈÓÂ˜Ó‰
Ï˘ ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÏÂ‰ÈÏ ÌÓÚ ÏÂÚÙÏ ‰˙ÂÁ‰ÏÂ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯Á·‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
.ÌÈ·Â˘ÈÈ‰
המועצה האזורית מבואות החרמו הודיעה בתשובתה ממרס  2010כי ועדי מקומיי שיעמדו
בקריטריוני מנחי שנקבעו על ידיה בינואר  ,2010יקבלו את כספי סל התמיכה המיועדי
ליישובי .במקרה שוועד מקומי לא יעמוד בקריטריוני האמורי ,המועצה תשתמש בכספי
לעבודות פיתוח ואחזקה ביישובי.
 .3צו המועצות האזוריות קובע כי כל הכספי השייכי לקופת הוועד המקומי או מתקבלי
למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבו הוועד בבנק שהוא יקבע לכ .$על כ על הוועד המקומי
לפתוח חשבו בנק נפרד לפעילותו ,וכל הכספי שהוא גובה מתושביו והכספי שמעניקה לו
המועצה האזורית יופקדו בו.30
__________________

29
30

סעי )136א( קובע כי "ועד מקומי רשאי להגיש לשר ערר מנומק בכתב על כל פעולה ,מעשה או
החלטה של המועצה ...או על הימנעותה מפעולה".
סעי )132ג( לצו מחיל את הוראות סעי  77על הוועד המקומי.
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המועצה האזורית הגליל התחתו מעבירה ליישובי כספי עבור גינו וטיפוח חזות ועבור
פעילות נוער .הבדיקה העלתה כי לתשעה ועדי מקומיי שבתחו שיפוטה אי חשבו בנק נפרד
לפעילות ,והיא מעבירה את הכספי לחשבונות הבנק של האגודות החקלאיות.
˜¯ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È·Â ÂÓ˘ ÏÚ „¯Ù ˜· ÔÂ·˘ÁÏ
המועצה האזורית הגליל התחתו הודיעה כי תפעל על פי הוראות החוק בעניי.

✯
¯Á‡ÓÂ ,Ï‡¯˘È· È¯ÙÎ‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÂÏÁ˘ ˙Â¯ÂÓ˙‰Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ
˘ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÈË¯Ù ÛÂ‚ ‡È‰ ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ ÂÏÈ‡Â È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‡Â‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰
ÌÂ˜Ó· ˙Â„Â‚‡Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÓ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï
ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡˘ ,"ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙Â‰Ê" ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÏË·Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ
.ÂÈÓÈ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ
משרד הפני מסר בתשובתו כי המלצת משרד מבקר המדינה לבחו את סוגיית "זהות הוועדי"
ביישובי השיתופיי תיבח על ידי ועדה אשר תבדוק את מכלול יחסי הגומלי בי הוועד המקומי
לאגודה השיתופית.

הזכויות על מבני הציבור ביישובי
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שני רבות היו האגודות החקלאיות בעלות הזכויות על הנכסי הציבוריי של היישובי ה מ
הבחינה הכלכלית וה מ הבחינה המוניציפלית .בעקבות קליטת של תושבי רבי שאינ חברי
אגודות חקלאיות והקמת של ועדי מקומיי נפרדי ביישובי אלו התעוררו מחלוקות בעניי
הבעלות על הנכסי הציבוריי וזכות השימוש בה .התעוררה ג השאלה איזה גו! אמור לשאת
בעלויות התחזוקה והשיפו של מבני הציבור ביישובי.
הבדיקה העלתה כי עד תו הביקורת לא הוסדרה סוגיית הבעלות על מבני הציבור ביישובי
והשימוש בה ,ולכ שוררי חילוקי דעות בי הוועדי המקומיי לאגודות החקלאיות .בכמה מ
היישובי באו הוועדי והאגודות לכלל הסכמה המאפשרת לה לתפקד ,אול הסכמות אלה
הושפעו מיחסי הכוחות שבי האגודה החקלאית ,הוועד המקומי והמועצה האזורית ומיחסי
אישיי בי החברי בשני הוועדי .לדוגמה ,הוועד המקומי בני דרור משתמש במבני הציבור
שבבעלות האגודה החקלאית ביישוב בלא תשלו ,על פי הסכמה בעל פה .ביישוב צור משה
__________________
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לעניי זה ראו מבקר המדינה" ,(2004) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,מועצה אזורית באר
טוביה" ,עמ' .335
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הוסדרו היחסי בי הוועד המקומי לאגודה החקלאית ב"החלטת בוררות" שהתקבלה בפברואר
 ,2000ובה נקבע כי הוועד המקומי ישל לאגודה  15,000ש"ח בשנה בגי השימוש במבני הציבור
המוניציפליי .תקופת השימוש שנקבעה היא עשר שני ,וניתנה לוועד המקומי אפשרות להאריכה
בעשר שני נוספות.
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ציי במכתבו למשנה ליוע המשפטי לממשלה )אזרחי( מדצמבר
 2008ש"מוסכ על הכל ,כי מוסדות הציבור המוניציפאליי שבישובי & השימוש בה חייב
לעמוד לרשות כל תושבי הישוב .אנו חוזרי ומדגישי כי אי קביעת נהלי מחייבי ביחס
לשימוש במבני הציבור גורמי לויכוחי )וא! ליותר מכ ($אי ספור ,בי הוועד המקומי לוועד
האגודה בעלת הנכסי וליצירת מתח ,דבר הפוגע בחיי התקיני".
˙‡ Â¯È„ÒÈ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÊÎ¯ÓÂ ÌÈÙ‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÓÂÁ˙·˘ ¯Â·Èˆ‰ È·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰
משרד הפני מסר בתשובתו כי נכו וראוי שמבני הציבור ביישובי יהיו בידי המועצות והוועדי
המקומיי .על מנת להסדיר נושא זה הוא יפעל ע הגורמי הנוספי הקשורי לכ.$
ממחלקת ייעו וחקיקה )אזרחי( במשרד המשפטי נמסר בתגובה מאפריל  2010כי בדיו שנער$
במרס  2010בלשכתה של המשנה ליוע המשפטי לממשלה )אזרחי( בהשתתפות נציגי משרד
הפני ונציגי מרכז המועצות האזוריות סוכ על המש $עבודה לגיבוש הצעה שתסדיר ,בי היתר,
את סוגיית הבעלות והשימוש במבני הציבור ביישובי תו $בחינת התיקוני הדרושי בדיני
ובנהלי.
מרכז המועצות האזוריות מסר באפריל  2010כי הוא מסכי ש"נכסי הציבור המוניציפליי
מיועדי לשימוש כלל התושבי ובאופ שוויוני" ויש חירות לקביעת קשת של הסדרי בעניי.

יחסי הגומלי בי ועדי מקומיי לאגודות קהילתיות
הקמת של ועדי מקומיי לצד ועדי האגודות החקלאיות יצרה מצב חדש ביישובי השיתופיי.
לראשונה פעלו בכל יישוב שני ועדי נפרדי :האחד מונה מכוח צו המועצות האזוריות ,מייצג
את כל תושבי היישוב ,ותיקי וחדשי כאחד ,נדרש למלא את הוראות המועצה האזורית ומשרד
הפני ונתו לפיקוח .האחר מייצג את התושבי הוותיקי ביישוב ופועל מכוח פקודת האגודות
השיתופיות על פי הוראותיו של רש האגודות השיתופיות שבמשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה ובפיקוחו.
על רקע מציאות זו יזמו גורמי שוני הקמת אגודות שיתופיות להתיישבות קהילתית ,הפועלות
על פי פקודת האגודות השיתופיות והוראות רש האגודות השיתופיות המאשר את תקנוניה,
ומאגדות את כל התושבי ביישוב.
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 .1בחוות דעת שהכי בפברואר  1996עו"ד מני מזוז ,המשנה ליוע המשפטי לממשלה )ייעו(
דאז ,על "חוקיות פעילות של אגודות לשירותי מוניציפאליי") 32להל & חוות הדעת( צוי כי
האגודות הקהילתיות נרשמות כאגודות שיתופיות להתיישבות קהילתית בע"מ ,ו"עולה באופ
מובהק ,כי האגודות המוניציפאליות ]הקהילתיות[ רואות עצמ ,למעשה ,כרשות המוניציפאלית
של היישוב ,ובתור שכזו ,כמי שממלא את התפקידי והסמכויות של הרשות המקומית ...עיו
בסעיפי התקנו של האגודות המוניציפאליות ...מעלה מיד ובאופ ברור ,כי האגודות
המוניציפאליות מתיימרות ליטול לעצמ את הסמכויות והתפקידי השלטוניי המוקני בדי
לרשות המקומית ,קרי & למועצה האזורית ולוועד המקומי של היישוב ,וזאת ללא כל אסמכתא
חוקית ותו $הסגת גבול של הרשויות השלטוניות שנתכוננו על&פי די ...אשר על כ ,האגודה
המוניציפאלית ,שהיא גו! מתחו המשפט הפרטי ,אינה יכולה לבוא במקומ ,ואינה רשאית
להסיג את גבול של הוועד המקומי והמועצה האזורית ,שה הגופי השלטוניי אשר ביד
הפקיד הדי את הסמכויות והתפקידי של הרשות המקומית באותו יישוב .התיימרות האגודות
המוניציפאליות ליטול לעצמ סמכויות של הרשות המקומית ,כקבוע בתקנו ,אינה אפוא כדי".
העתקי מחוות הדעת הועברו לרש האגודות השיתופיות וליוע המשפטי של משרד הפני.
˙Â„Â‚‡‰ Ì˘¯Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙Â¯ÓÏ
.‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰
משרד המשפטי מסר בתשובתו כי "יישו האמור בחוות הדעת נתו באחריות רש האגודות
השיתופיות ומשרד הפני כמשרד המופקד על התנהלות של הרשויות המקומיות בישראל".
ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘.‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ì
הבדיקה העלתה כי ג לאחר שניתנה חוות הדעת שבה נקבע כי פעולות האגודות הקהילתיות
בתחומי שבסמכותה של רשות מקומית אינ כדי ,המשי $רש האגודות השיתופיות לאשר את
תקנוניה של אגודות קהילתיות שבה היו הוראות המנוגדות לחוות הדעת .לדוגמה ,הרש אישר
רישו של שלוש אגודות קהילתיות שבתקנוניה נקבע כי מטרת להיות הגו! המוניציפלי של
היישוב ולמלא בו את כל התפקידי שלפי טבע ה בסמכותה של רשות מקומית.
האג! לאיגוד שיתופי במשרד התמ"ת מסר בתשובתו ממרס  2010כי רש האגודות השיתופיות
סבר בזמנו שחוות הדעת שגויה ודרש מהיועמ"ש לממשלה לבטלה .לדבריו ,מאז פרסומה של
חוות הדעת לא נרשמו "אגודות מוניציפליות אלא רק אגודות להתיישבות קהילתית ,שהינ אגודות
לכל עניי ודבר" ,ואגודות שיתופיות קהילתיות אינ מתיימרות להיות ועדי מקומיי על פי צו
המועצות האזוריות ולמלא תפקיד של שלטו מקומי .ה עוסקות בניהול חיי הקהילה ובמת
שירותי משותפי לכלל חבריה שביישוב .עוד הוסי! כי עיסוק של אגודות אלה ג בנושאי
קהילתיי אינו מנוגד לדי היות שה משלימות את פעילות הוועד המקומי.

__________________
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חוות הדעת ניתנה בעקבות פנייה של עור די בש מרכז המועצות האזוריות בישראל.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Â˙Ú„Ï Ì‡ ÈÎ ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂ·ÈÏ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰ÏË·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Ó ˘¯„ ¯˘‡Î È¯‰ ,˙ÈÚËÂÓ
˙Â„Â‚‡ ÈÂ˜˙Ï Ì˘¯‰ ¯Â˘È‡ ‰È‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰ÏËÂ· ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ;˙ÂÙÈÁ„· ‡˘Â‰
˘˜·˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ „‚Â ÏÈ‡Â‰ ,È˙ÈÈÚ· - ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÈ‰Ï Â„ÚÂ Ô‰˘ ÂÚ
˙˜.‰Ù
 .2בשנת  2007שונה סעי!  91לצו המועצות האזוריות ,ונוספה לו המילה  ˙È‡Ï˜Áלאחר
המילה  33˙Â·˘ÈÈ˙‰כ $ש"מי שמכהני ביישוב שיתופי ,במועד פלוני ,כחברי ועד ההנהלה של
האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב ...יכהנו ג כחברי הוועד המקומי של
היישוב" .34משמעות הדברי היא שעקרו "זהות הוועדי" חל רק על הוועד המקומי 3ועד
ההנהלה של האגודה החקלאית .35ואול הבדיקה העלתה כי למרות התיקו האמור כיהנו חברי
ועד ההנהלה של אגודות קהילתיות ,שאינ אגודות חקלאיות ,ג כחברי הוועד המקומי.
˙ÂÈÙÂ˙È˘ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏÁ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙È˙ÏÈ‰˜ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ˙ÂÈÙÂ˙È˘ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ·Â ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï
ÏÚ ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â‚‡ Ï˘ ‰Ï‰‰‰ „ÚÂ ÏÚ ˜¯ "ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙Â‰Ê" ÔÂ¯˜Ú
.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ
משרד הפני מסר בתשובתו כי פעל ליצירת ההבחנה בי אגודות חקלאיות לאגודות קהילתיות
דר $התיקו האמור לסעי!  91לצו המועצות האזוריות.
ÔÂ˜È˙‰ Û‡ ÏÚ˘ ÍÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ È¯·ÁÎ Ì‚ Ô‰ÎÏ ˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ ‰Ï‰‰ È¯·Á ÂÎÈ˘Ó‰ ˜ÂÁÏ
.˙‡Ê ÚÂÓÏ È„Î ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ,ÔÈ„Î
 .3הבדיקה העלתה כי ביישובי רבי פועלת האגודה הקהילתית כגו! המוניציפלי של היישוב
במקו הוועד המקומי בלי שהופרדו הפעולות הכספיות של שני הגופי ומבלי שהוועד המקומי
מילא את הוראות צו המועצות האזוריות בכל הנוגע לרכישת שירותי מוניציפליי מגו! אחר.
עוד נמצא כי מועצות אזוריות ידעו שביישובי שבתחומי שיפוט משמשות האגודות הקהילתיות
הנהלות מוניציפליות במקו הוועדי המקומיי ולעתי א! עודדו זאת .להל דוגמאות:
)א( ברוב היישובי שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית משגב פועלות אגודות קהילתיות.
המועצה האזורית עודדה זהות בי חברי הוועד המקומי לוועד האגודה הקהילתית ביישובי
הקהילתיי ,וחברי הוועד המקומי ה חברי האגודה הקהילתית.
__________________

33
34
35

ק"ת  ,6605התשס"ז ) ,(26.7.2007עמ' .1064
יישוב שיתופי מוגדר בסעי&  1לצו המועצות האזוריות כ"קיבו( ,קבוצה או מושב עובדי ,מושב
שיתופי ,כפר שיתופי ,לרבות ישוב שלפחות שמוני למאה מתושביו שה בני  18ומעלה ,מאוגדי
באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו ישוב שיתופי לצור צו זה".
עפ"י סעי&  2לתקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( ,התשנ"ו*" ,1995אגודה העוסקת בחקלאות
או שחבריה ,כול או מקצת ,עוסקי בחקלאות".
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כאמור ,צו המועצות האזוריות קובע כי על הוועד המקומי לפתוח ולנהל חשבו בנק נפרד
לפעילותו .הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית משגב פטרה את הוועדי המקומיי מהחובה
לנהל חשבו בנק נפרד לפעילות .בנובמבר  2005היא פרסמה את המסמ" $המלצות של הצוות
לגיבוש אופ אישור תקציב הוועדי לשנת  2006ואיל ,"$ובו ציינה כי ועד מקומי שינהל בספרי
חשבונותיו חשבו חובה וזכות & הכנסות והוצאות )להל & חו"ז( ע האגודה פטור מפתיחת
חשבו בנק נפרד.
˙Á‡ ÚÂ·˜ ÌÂÎÒ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ‰˜ÈÚÓ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˙‡Â ,ÌÈÂËÂÚÙÂ ÌÈ‚ ˙ÏÚÙ‰ÏÂ ÔÂÁËÈ· ˙¯Â‡˙Ï ,˙Â·ÂÁ¯ ˙¯Â‡˙Ï È„ÂÚÈÈ ÌÂÎÒ ÔÎÂ ‰˘Ï
,2008 ˙˘· .˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ˜·‰ ˙ÂÂ·˘ÁÏ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰ ÂÏÏ‰ ÌÈÙÒÎ‰
Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ 1.4-Î ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜ ˙Â„Â‚‡ 12-Ï ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ ,‰Ó‚Â„Ï
.Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ 1.1-Î Ô‰Ï ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ 2009 ˙˘·Â ,ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯Â·Ú
„ÚÂÂÏ „¯Ù ˜· ÔÂ·˘Á ˙ÁÈ˙Ù ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„ÚÂÂ‰ È˘Ï Ì‡ .˙ÈÎË ˜¯ ‡ÏÂ ˙È˙Â‰Ó ˙Â·È˘Á ‰Ï ˘ÈÂ ,Âˆ‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó ÈÓÂ˜Ó‰
,ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜Ú‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÙÒÎ - Û˙Â˘Ó ˜· ÔÂ·˘Á
ÏÏ‚·Â ÌÈÈË¯Ù‰ ‰ÈÒÎ Ï˘ Ï˘ÂÎ ÏÂ‰È ·˜Ú ‰„Â‚‡‰ ‰¯ˆÈ˘ ˙ÂÂÚ¯È‚ ˙ÂÒÎÏ ÌÈÏÂÏÚ
.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ˙ÂÁ˜ÂÙÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
המועצה האזורית משגב מסרה בתשובתה ממרס  2010כי "מאחר ופעולות הוועד המקומי על פי
האצלת הסמכויות מאת המועצה הינ מינוריות יחסית בהשוואה לפעילויות הקהילתיות
והחברתיות ביישובי ,ובמטרה לחסו $כס! רב ,מנהלי הוועדי המקומיי חו"ז בתו $האגודה,
וזאת תו $בקרה ופיקוח מלאי של המועצה על חו"ז זה ,שאינ מאפשרי לעשות שימוש בכספי
התקציב לפעילויות המבוצעות על ידי האגודה הקהילתית" .עוד מסרה המועצה האזורית משגב כי
"כספי המועצה מועברי לוועד המקומי ,כאשר לעיתי האגודה מהווה א $ורק צינור להעברת
הכספי".
ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÂ·˘Á ˙Ï‰‰ ÒÈË¯Î Ï˘ ÂÏÂ‰ÈÂ ,˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· „¯Ù ˜· ÔÂ·˘Á Ï‰Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
‡Ï Û˙Â˘Ó ˜· ÔÂ·˘Á ÏÂ‰È· ;„·Ï· ÌÂ˘È¯ Ï˘ È‡Â·˘Á ÔÈÈÚ ‡Â‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ „¯Ù
˜‡È·‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯·„ ,˙ÈÙÂ˙È˘‰ ‰„Â‚‡‰ ÈÙÒÎÏ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÙÒÎ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ˙ÓÈÈ
.Ì„ÂÚÈÈÏ ‡Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï
עוד העלתה הבדיקה כי ועדי מקומיי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית משגב העבירו את
ביצוע הפעולות המוניציפליות ביישובי לידי האגודות הקהילתיות בלי לקיי את הוראות צו
המועצות האזוריות בנוגע למכרזי ולרכישת שירותי .לדוגמה ,הוועד המקומי שורשי מחליט
מידי שנה לרכוש מהאגודה הקהילתית ביישוב את כל השירותי המוניציפליי .בשנת  2009הוא
רכש מהאגודה הקהילתית את השירותי האלה :ניהול ,משרד ,אחזקה ,נוי וגינו ,תאורת ביטחו
וחינו .$הוועד המקומי שורשי החליט כי סכו רכישותיו מהאגודה הקהילתית ייקבע על פי
הסכומי שתעביר לו המועצה ועל פי החלטותיו.
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˙Â„Â‚‡Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰Â¯Á‡‰ Í‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï Â‡ ‰ÎÈÓ˙Ï ˜¯ ˙È¯˘Ù‡ ˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰
˙‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ ˙ÙÒÂ˙·Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ· ˙ÂÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ ÔÈÈÚ· ˙Â‡¯Â‰‰
·.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÌÂ˙Á ÌÎÒ‰
ועד מקומי שורשי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  2010כי "בכדי לייעל את עבודת
המזכירות ולהוזיל עלויות מעניקה אגודת מתיישבי שורשי שירותי שוני לוועד המקומי".
המועצה האזורית משגב השיבה כי "הוועד המקומי רשאי לנהל את הסמכויות המוטלות עליו בכל
דר $חוקית שיימצא לנכו" ואי "כל מניעה מפני הוועד המקומי לרכוש שירותי מאת צד ג'
לביצוע המוטל עליו".
˘ÂÎ¯Ï ÌÈ‡˘¯ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ,¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Ô‰ÈÈ·Â ,˜ÂÁ· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˙Â¯È
.ÌÈÊÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰Â
)ב( בניהולו של היישוב גאליה ,השוכ בתחו שיפוטה של המועצה האזורית ג רווה,
מעורבי שלושה גופי :ועד מקומי ,ועד ההנהלה של האגודה הקהילתית "מתיישבי גאליה,
יישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ" 3ועד ההנהלה של האגודה החקלאית "גאליה ,מושב
עובדי להתיישבות שיתופית בע"מ" .חברי הוועד המקומי ה ג חברי ועד האגודה הקהילתית.
נמצא כי מזכיר היישוב אחראי לניהול של שלושת הוועדי בגאליה :הוא מועסק על ידי האגודה
החקלאית ,והיא מספקת בתשלו שירותי ניהול של מזכיר היישוב ג לוועד המקומי ולוועד
האגודה הקהילתית.
צו המועצות האזוריות קובע כי המחאה או פקודת תשלו לחובת המועצה ,קרי הוועד המקומי,
ייחתמו בידי ראש הוועד המקומי ובידי הגזבר ,ובהיעדר גזבר & בידי חבר ועד או עובד הוועד
שמונה על ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר.36
הבדיקה העלתה כי בי מורשי החתימה בחשבו הבנק של הוועד המקומי מזכיר היישוב ,שכאמור
מועסק על ידי האגודה החקלאית.
ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ·Â˘ÈÈ‰ ¯ÈÎÊÓ ,ÔÈ„‰ ÈÙÏ ÈÎ ‰ÈÏ‡‚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘Á· ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓ ˘Ó˘Ï
לוועד המקומי בגאליה תקציב שנתי בס $כ& 1,000,000ש"ח והכנסותיו מבוססות בעיקר על
ארנונת הוועד המקומי ועל הקצאות של המועצה האזורית ג רווה.
הביקורת העלתה כי כספי שהעבירה המועצה האזורית לוועד המקומי גאליה בגי יתרות זכות
ופרויקטי שוני הופקדו בחשבו הבנק של הוועד המקומי והועברו ממנו לחשבונות הבנק של
האגודות השיתופיות ,שה גופי פרטיי ,שלא כדי & בלי שנכרת ביניה הסכ על מטרות
העברת ובלי פיקוח של הוועד המקומי על השימוש בה .סכומי אלו לא נרשמו בדוחות
הכספיי של הוועד המקומי.
__________________

36

סעי&  132לצו המועצות האזוריות מחיל על ועד מקומי ,בשינויי המחויבי ,את סעי&  78לצו.

315

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

לדוגמה ,ביולי  2008שילמה המועצה לוועד המקומי כ& 416,000ש"ח בגי יתרת זכות בחשבו
הוועד המקומי במועצה ,ובאותו המועד הועברו  300,000ש"ח מחשבו הוועד המקומי לחשבו
האגודה הקהילתית; בדצמבר  2008שילמה המועצה האזורית לוועד המקומי  412,000ש"ח עבור
הוצאות פיתוח ,ועוד באותו היו הועברו מחשבו הבנק של הוועד המקומי  400,000ש"ח
לחשבו הבנק של האגודה החקלאית ו& 10,000ש"ח לחשבו הבנק של האגודה הקהילתית.
כאמור ,כספי אלו לא השתקפו בדוחות הכספיי של הוועד המקומי.
עוד עלה כי עבודות הפיתוח ,הבנייה והתשתיות ביישוב מתבצעות על ידי האגודה הקהילתית,
בידיעת המועצה .באפריל  2008פנתה האגודה הקהילתית לראש המועצה וביקשה את השתתפות
המועצה בתב"רי )תקציבי בלתי רגילי( של היישוב ב& 450,000ש"ח לשנת  ,2008וזאת נוס!
על תב"רי לשנת  2007שבה אושרה השתתפות המועצה ב& 260,000ש"ח .נמצא כי בדוחות
הכספיי של האגודה הקהילתית לשנת  2008מופיעי סכומי מצטברי בגי עבודות פיתוח .על
פי דוחות אלה ,בשנת  2008העניקה לה המועצה האזורית כ& 666,000ש"ח עבור עבודות פיתוח,
ובס $הכול עד  31.12.08העניקה לה המועצה האזורית כ& 2.6מיליוני ש"ח בגי עבודות פיתוח
שביצעה .בדוחות הכספיי של הוועד המקומי אי ביטוי להעברות הכספי האלה של המועצה
האזורית.
הוועד המקומי גאליה מסר בתשובתו ממרס  2010כי עבודות הפיתוח ביישוב מבוצעות על ידי
האגודה הקהילתית ,ולכ התב"רי מהמועצה האזורית בגי עבודות פיתוח מועברי על ידי
המועצה האזורית לאגודה & באמצעות הוועד המקומי .לפיכ $הסכומי שהמועצה האזורית ג
רווה העבירה לוועד המקומי כהשתתפות בתקציבי פיתוח נרשמו והשתקפו בדוחות הכספיי של
האגודה הקהילתית לשנת  ,2008והסכומי שהמועצה העבירה לוועד המקומי למימו שירותי
מוניציפליי שוטפי נרשמו והשתקפו בדוחות הכספיי של הוועד המקומי לאותה שנה.
ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ÌÈÙÒÎ ¯Â˘¯˘ ÈÎ ‰ÂÂ¯ Ô‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÏÏÎÏ „‚ÂÓ ,ÈÂ‡¯ ÂÈ‡ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÏ‡‚· ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ‰„Â‚‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Ó
Ô‰Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ
.Â„ÚÂÈ
המועצה האזורית ג רווה מסרה בתשובתה ממרס  2010כי המועצה מעבירה לוועד המקומי את
הכספי המוקצי לו בהתא לחשבונות מאושרי לפרויקטי שאושרו מראש על ידי המועצה.
לעתי ,לש השלמת עבודות מסוימות לפיתוח היישוב ,נזקקת האגודה הקהילתית לכספי
נוספי והוועד המקומי מעביר לה את הכספי לש ביצוע העבודות.
‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ‰ÈÏ‡‚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏÂ ‰ÂÂ¯ Ô‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÁÂÂ„ ‡Ï Í‡ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘Á· ÂÓ˘¯ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ‰
ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰Ï ¯ÂÈˆÎ ˘ÓÈ˘ ÔÎ‡ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÈÚÓ ,ÂÏ˘ ÌÈ¯˜Â·Ó‰
.‰È˜˙ ‰È‡Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚ÂÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ .·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡Ï
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˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·Â˘ÈÈ· ,ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ Ô‰˘ ,˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ˙ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ
˘·˙Ï˘ Ì‰È·Èˆ˜˙Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ
.ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÈÙÂ‚ ˙ÂÎÓÒ·˘ ˙ÈÏÙÈˆÈÂÓ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÊÎ¯ÓÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈ˙ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰
¯ÂÈˆ Ì‰˘ "ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ ÔÈÚÓ" ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‚Ó ˙ÙÈ˜Ú
ÈÙÒÎ ¯Â˘¯˘ .‰¯ÂÓÁ - ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ ,ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰Ï
ˆ˘È˘ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡Ï ¯Â·È
.˙‡Ê ÚÓÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰¯Ú·Ï
ÏÎ ˙Â„¯Ù ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÂ˘È Ì‰ ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ˙ÂÈ‰
,‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÏÏÎ‰Â ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ Ï‰˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‰ÈÈ· ˙Â¯˘˜˙‰
.·Â˙Î ÌÎÒ‰· Ì‰ÈÈ· ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ Ì‰ÈÏÚÂ

ארנונת הוועד המקומי
הארנונה היא המס העיקרי שגובות רשויות מקומיות לכיסוי הוצאותיה והמקור העיקרי
להכנסותיה העצמיות .הארנונה נועדה לממ "שירותי ליבה" שהרשויות מעניקות לתושביה:
פינוי אשפה ,ניקיו רחובות ותחזוקת ועוד .הסמכות להטלת מסי ולגביית ניתנה בצו המועצות
האזוריות ה למועצה האזורית וה לוועד המקומי .צו המועצות האזוריות קובע כי בנוס! לארנונה
שמטילה המועצה האזורית "ועד מקומי רשאי באישור המועצה ובכפו! להוראות חוק ההסדרי
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג&) 1992להל & חוק ההסדרי(,
והתקנות שהותקנו לפיו ,להטיל ארנונה כללית ,והכל לצור $ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה
לו") 37להל & ארנונת ועד מקומי(.
מניתוח נתוני  562שאלוני הוועדי שנשלחו למשרד מבקר המדינה עולה כי ) 346כ&(61%
מהוועדי המקומיי שהשיבו על השאלו הטילו בשנת  2008ארנונת ועד מקומי ,נוס! על
הארנונה שהטילה המועצה האזורית על המחזיקי בנכסי בתחו שיפוטה.

__________________
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סעי )133א(.
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הטלת ארנונה בידי ועד מקומי
 .1חוק ההסדרי קובע כי ארנונה כללית תחושב לפי יחידת שטח בהתא לסוג הנכס ,לשימושו
ולמקומו .38הביקורת העלתה כי ועדי מקומיי הטילו על התושבי ארנונה המחושבת שלא לפי
יחידת שטח אלא לפי בית אב .סכומי אלו הופיעו בתקציבי הוועדי המקומיי שאישרו
המועצות .למשל ,המועצות האזוריות מרו הגליל ומעלה יוס! אישרו בשנת  2009כל אחת
לשישה ועדי מקומיי בתחומיה להטיל ארנונה שמחושבת לפי בית אב.
‰ Â ¯‡ ˙ÏË‰ ÈÎ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓÂ ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÏÂÚÙÏ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ ,ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚Â Ó ÁË˘ ˙„ÈÁÈ ÈÙÏ ‡Ï˘ ˙·˘ÂÁÓ
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï
המועצה האזורית מרו הגליל הודיעה כי "מחודש אוגוסט  2009לא אושר תקציב ועד מקומי
כלשהו אשר כלל מיסי שאינ חוקיי."...
 .2כאמור ,הוועד המקומי רשאי להטיל ארנונה כללית באישור המועצה .הביקורת העלתה כי
ועדי מקומיי הטילו ארנונה על התושבי ללא אישור המועצה בניגוד להוראות צו המועצות
האזוריות .למשל ,הוועד המקומי מרגליות לא ביקש את אישור המועצה האזורית מבואות החרמו
להטלת הארנונה בשני  .2009&2007נמצא כי בכל אחת מהשני  2008&2007הסתכמו הכנסות
הוועד המקומי מארנונה בכ& 83,000ש"ח ,ובחודשי ינואר&יוני  2009ה הסתכמו בכ&42,000
ש"ח .בנובמבר  2008שלח גזבר המועצה האזורית מבואות החרמו ומזכיר /מכתב ליו"ר הוועד
המקומי מרגליות ובו ציי ש"אני חוזר ומזכיר כי הוועד המקומי רשאי לחייב במסי ועד מקומי רק
בהתא לצו מיסי שאושר על ידי המועצה" .ג לאחר שנשלח מכתב זה הטיל הוועד המקומי
מרגליות ארנונה על תושבי היישוב וגבה אותה ,והמועצה האזורית מבואות החרמו לא פעלה
להפסקת גבייתה.
בתשובתו מסר הוועד המקומי מרגליות כי הוא הטיל ארנונת ועד מקומי וגבה אותה ללא אישור
המועצה "משו שלא נגבו סכומי העולי על המותר ,ויותר מכ ,$הגבייה הייתה הכרחית בכדי
להעניק את השירותי המוניציפליי לתושבי היישוב" .עוד הוסי! הוועד בתשובתו כי בינואר
 2010הגיש לאישור המועצה את צווי המיסי לשני  2010&2009בדר $המקובלת.
„ÚÂ ˙ Â ¯‡ ÏÈË‰Ï Â˙ÂÎÓÒ· ÈÎ ˙ÂÈÏ‚¯Ó ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÂÓ¯Á‰ ˙Â‡Â·Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰˙Â·‚ÏÂ ÂÓÂÁ˙· ÈÓÂ˜Ó
·‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˙ÂÈ˜ÂÁ Ô È‡ ‰˙ÈÈ·‚Â ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÚ ‰ Â ¯‡‰ ˙ÏË‰ - ¯Â˘È‡‰ ¯„ÚÈ‰
.‰ Â ¯‡‰ ˙ÈÈ·‚ ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÂÚÙÏ ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ÔÂÓ¯Á‰ ˙Â‡Â·Ó ˙È¯ÂÊ‡‰
 .3חוק ההסדרי קובע 39כי ועד מקומי לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי
בתחומו ,אלא לאחר שקיבל את אישור שר האוצר ושר הפני )להל & השרי( .מכוח הוראות חוק
__________________
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סעי )8א( .על פי סעי )2א( לתקנות ההסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות
בשנת  ,(1999התשנ"ט  ,1999חישוב שטחו של נכס לצור! הטלת ארנונה כללית יהיה במטרי
רבועי.
סעי 9ב.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

זה פרס משרד הפני ב& 2005נוהל המפרט את אופ הגשת בקשות הוועדי המקומיי להטיל
ארנונה לראשונה) 40להל & נוהל בקשה לארנונה( .בנוהל נקבע כי המועצה האזורית תגיש במרוכז
41
את הבקשות עבור הוועדי המקומיי שבתחו שיפוטה .בחוזר מנכ"ל משרד הפני מינואר 2007
נקבע ,בי היתר ,כי "מועצה אזורית המעוניינת להגיש בקשה להטלת ארנונה עבור הוועדי
המקומיי בתחומה יכולה לעשות כ $וזאת באישור שרי הפני והאוצר ...המועד האחרו לקבלת
ההחלטה על הטלת הארנונה הוא ה& 1לדצמבר  ...2006את הבקשה יש להגיש למשרד הפני עד
ל& ."28.2.2007בשנת  2007הגישו שמונה מועצות אזוריות למשרד הפני בקשה לאישור הטלת
ארנונת ועד מקומי ביישובי שבתחומי שיפוט; בשנת  2008ביקשו זאת  14מועצות אזוריות,
ובשנת  15 & 2009מועצות אזוריות.
)א( הביקורת העלתה כי טיפול משרדי הפני והאוצר בבקשות כאלה שהוגשו בשני &2007
 2009נמש $חודשי רבי ולעתי הסתיי בסו! שנת התקציב .לדוגמה ,המועצה האזורית מטה
יהודה הגישה בסו! דצמבר  2007בקשה להטלת ארנונת ועד מקומי לשנת  2008ביישובי
שבתחו שיפוטה ,ומשרדי הפני והאוצר אישרו את הבקשה רק בסו! דצמבר  ,2008כעבור שנה
ממועד הגשתה; המועצה האזורית לכיש קיבלה אישור לבקשה דומה בדצמבר  ,2008עשרה
חודשי לאחר הגשת הבקשה למשרד הפני; למועצה האזורית גוש עציו אושרה הבקשה
להטלת ארנונת ועד מקומי רק באוקטובר  ,2008כעבור שמונה חודשי ממועד הגשת הבקשה
למשרד הפני.
אשר לשנת  2009עד פברואר  2009הגישו תשע מועצות אזוריות בקשות להטלת ארנונה עבור
הוועדי המקומיי הפועלי בתחומי שיפוט ,ועד נובמבר  2009לא התקבלה תשובת משרדי
הפני והאוצר .משרד הפני דחה באוקטובר  2009את בקשותיה של שתי מועצות אזוריות
אחרות כיוו שמליאותיה לא אישרו את הטלת הארנונה במועד .תשובת המשרד ניתנה כעבור חצי
שנה מיו הגשת הבקשה.
משרד הפני השיב כי אכ חל עיכוב בטיפול בבקשות להטלת ארנונת ועד מקומי "בשל הכמות
של הבקשות ומורכבות הליכי הבדיקה" .עוד הוסי! משרד הפני כי "לאחר סיו הליכי הבדיקה
במשרד הפני ואישור שר הפני ,עוברת הבקשה לבחינה ואישור שר האוצר .מטע זה ולא א$
בשל הזמ הנדרש לבדיקת משרד הפני ,מתאר $ההלי $וחל עיכוב .משרד הפני פועל לצמצו
זמ הטיפול בבקשות ,אול הזמ הכולל נדרש מהצור $באישור שר האוצר בנוס! לשר הפני ואי
ביכולתו לשלוט על הליכי הזמ הנדרש לבדיקה ואישור במשרד האוצר".
משרד האוצר השיב ביוני  2010כי לאחר קבלת הבקשות ממשרד הפני הוא טיפל בה תו $זמ קצר.
הוא הודיע שהוא פועל להסדרת נוהל עבודה ע משרד הפני שייעל את הלי $הטיפול בבקשות.
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ÈÂ‰È˘‰ ·˜Ú ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ Ù‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·È·‚Ï ˙Â‡„Â-È‡ ˙¯¯Â˘ ,ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ˙ Â ¯‡ ˙ÏË‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â˘˜· ÔÈÈ Ú
¯·„‰Â ,Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙Â¯Â˜Ó‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì‰È·Èˆ˜˙ ÈÓÂÎÒ
È„¯˘Ó ÏÚ .˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ì‰Ï ‰Ïˆ‡˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰·Â ÛËÂ˘‰ ÌÏÂ‰È · Ú‚ÂÙ
˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙˘Á‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ Ï ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ Ù‰
ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ È˜ÂÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î
˘.Ì‰Ï ‰Ïˆ‡Â‰ ÌÚˆ·Ï ˙ÂÎÓÒ‰
__________________
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משרד הפני.15.5.2005 ,"‰Â¯‡‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯ ‰ÏË‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ Ï‰Â - ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ" ,
חוזר המנהל הכללי חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא ארנונה  ,2007ינואר .2007
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)ב( הבדיקה העלתה כי ועדי מקומיי מטילי וגובי ארנונת ועד מקומי בידיעת המועצות
האזוריות ובלי שנתקבל אישור השרי לכ .$להל דוגמאות:
) (1לאחר שנת  2005החלו חמישה ועדי מקומיי הפועלי בתחו שיפוטה של המועצה
האזורית מעלה יוס! להטיל ארנונת ועד מקומי .נמצא כי המועצה האזורית אישרה לה להטיל את
הארנונה מבלי שנתקבל אישור השרי לכ.$
„ÚÂÂ‰ ˙ Â ¯‡ Ï˘ ‰ÏË‰ ÈÎ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁÏ ˙Â„‚Â Ó ÌÈ¯˘‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰˙ÈÈ·‚Â ÈÓÂ˜Ó‰
) (2המועצה האזורית הגליל התחתו הגישה לשרי בקשות להטלה של ארנונת ועד מקומי
ל& 12ועדי בתחו שיפוטה עבור כל אחת מהשני  .2008 &2007משרד הפני דחה את הבקשות
משו שמליאת המועצה אישרה באיחור את צווי הארנונה של הוועדי המקומיי .א! על פי כ
הטילו הוועדי המקומיי האלה בכל אחת מהשני  2008 &2007ארנונת ועד מקומי בתחומיה
באישור המועצה.
בינואר  2008הודיע ממונה הרשויות וקצי תקציבי במחוז הצפו של משרד הפני לראש
המועצה האזורית כי יש להפסיק מייד את הטלת הארנונה של הוועדי המקומיי שטר קיבלו את
אישור השרי ודרש לדווח לו על הביצוע .ואול הבדיקה העלתה כי הוועדי המקומיי המשיכו
להטיל ארנונה ולגבותה ג לאחר שניתנה הוראת משרד הפני להפסיק לעשות כ .משרד הפני
לא עקב אחר ביצוע הנחייה זו.
בנובמבר  2008אישרה מליאת המועצה האזורית הגליל התחתו צווי מסי לשנת  2009של 14
ועדי מקומיי בתחו שיפוטה .עוד באותו החודש הוגשו למשרד הפני בקשות לאישור הטלתה
של ארנונת ועד מקומי ביישובי הוועדי הללו .עד נובמבר  ,2009כשנה לאחר הגשת הבקשות ,לא
התקבלה תשובת משרדי הפני והאוצר ,א $הוועדי הטילו את הארנונה וגבו אותה מהתושבי
בידיעת המועצה האזורית.
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈ· ‰˙ÈÈ·‚Â ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂ‰ ˙ Â ¯‡ ˙ÏË‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰
המועצה האזורית הגליל התחתו הצביעה על "המצב הבלתי אפשרי שאליו נקלעו הוועדי
המקומיי שאמורי להמשי $ולנהל פעולות ותקציבי שוטפי וזאת ,למרות התנהלותו בעניי זה
של משרד הפני" .לדבריה ,היא הבהירה לכל הוועדי המקומיי בתחומה כי כל עוד לא נית
אישור השרי ,אי ה יכולי לגבות ארנונת ועד מקומי .המועצה ציינה עוד כי א הוועדי גבו
ארנונה ללא אישור השרי ,ה האחראי לכ $כבעלי אישיות משפטית נפרדת מזו של המועצה.
‰ÈÏÚ ‰„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ¯Á‡‰ ÍÎÈÙÏ .Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯˜·ÏÂ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ
.‰ÈÏÚ Ì‚ ˙ÏËÂÓ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ Â ¯‡ ˙ÈÈ·‚Ï
ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙ ÏÚ ,‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
.ÂÏ ˙Â Â˙ ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
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משרד האוצר השיב באפריל  2010כי על משרד הפני לפעול ע כל המשאבי העומדי לרשותו,
לרבות בהטלת סנקציות במידת הצור ,$להגברת האכיפה ולמניעת העלאת שיעורי הארנונה
וגבייתה ללא אישור השרי.
הגבלת שיעור הארנונה שמטילי הוועדי המקומיי
בנוהל הבקשה להטלה ראשונה של ארנונה שפרס משרד הפני בשנת  2005נקבע כי "בהתא
למדיניות שרי הפני והאוצר & תערי! הארנונה למגורי שיוטל על ידי הוועד המקומי לא יעלה
על  30%מתערי! המועצה האזורית" ,ולא תאושר הטלת ארנונה לראשונה על ידי הוועד המקומי
על נכסי שאינ משמשי למגורי .משרד הפני חזר על הנחיה זו בשני  2007&2006באמצעות
חוזרי מנכ"ל.42
 .1בפברואר  2007הודיע היוע המשפטי של המועצה האזורית הגליל התחתו למנכ"ל משרד
הפני במכתב שעניינו "המדיניות בנוגע למגבלת  "30%את הדברי האלה" :הגבלת שיעור
הארנונה של הוועד המקומי כדי תקרה שרירותית ואחידה של  30%מהארנונה שמוטלת על ידי
המועצה א! היא בעייתית ותמוהה .לא זו בלבד שקביעה זו אינה מבחינה בי ועד מקומי אחד
למשנהו ,אלא שהיא יוצרת קשר בי גובה הארנונה שמוטלת על ידי המועצה האזורית לבי גובה
הארנונה שמוטלת על ידי הוועד המקומי ,כאשר קיומו של קשר זה אינו דבר ברור מאליו .הנתוני
בשטח ,לפחות בתחומה של המועצה האזורית הגליל התחתו ,מלמדי כי המדובר בגזירה שאי
ציבור הוועדי המקומיי יכול לעמוד בה ,לפי שנתברר כי רוב רוב של הוועדי המקומיי אינ
יכולי לקיי עצמ ע הכנסות מארנונה מקומית ששיעורה מגיע כדי  30%מגובה הארנונה
למגורי של המועצה".
ג מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות פנה במכתב למשנה ליוע המשפטי לממשלה בעקבות
פגישת בדצמבר  2008וציי כי "מרכז המועצות מבקש לאפשר לוועדי המקומיי גביית ארנונה
ועד מקומי עד ]כ $במקור[ לגובה של  50%מגובה מהארנונה הנגבית על ידי המועצה האזורית.
יודגש כי ההגבלה הקיימת היו ) (30%משתקת בחלק מהישובי האפשרות להגביר השירותי
אשר ניתני על ידי המועצה".
בשנת  2009שינו משרדי הפני והאוצר את תערי! הארנונה למגורי שוועד מקומי רשאי להטיל.
ממסמ) $ללא תארי ($של משרד הפני שעניינו "עיקרי המדיניות לאישור השרי למת היתרי
חריגי לשנת  "2009עולה כי תערי! הארנונה שיטיל לראשונה ועד מקומי על נכס המשמש למגורי
לא יהיה גבוה מ& 40%מהתערי! המשוקלל של המועצה לארנונה המוטלת על נכס מסוג זה .כמו כ
חוזר המסמ $על ההנחיה ש"לא תאושר הטלה ראשונה או העלאה חריגה לנכסי שאינ למגורי".
הבדיקה העלתה כי קביעה זו של משרדי הפני והאוצר לא הסתמכה על עבודת מטה משולבת של
בחינת צורכי היישובי ,והמשרדי לא נתנו את דעת על השונות בי הוועדי המקומיי.
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ Ù‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÈËÓ˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ Â ¯‡‰ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ˙ Â ¯‡Ï ÌÈÏ„ÂÓÂ
.ÂÈ·˘Â˙ È Â˙ Â ˙ÈÙ¯‚Â‡‚‰ Â˙·È·Ò ,ÂÏ„Â‚ ÔÂ‚Î ·Â˘ÈÈ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ÏÚÂ
__________________

42

חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא ארנונה לשנת  2006מיוני  2006וחוזר מנכ"ל מיוחד לנושא ארנונה 2007
מינואר .2007
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משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי החלטתו והחלטת משרד האוצר להגביל את תערי!
הארנונה המוטלת על ידי הוועדי המקומיי ל& 30%מתערי! המועצה האזורית התקבלה על בסיס
קביעת חלוקת הסמכויות הרצויה בי ועד מקומי לבי מועצה אזורית ולאחר דיוני שנערכו בי
הגורמי המקצועיי בשני המשרדי .משרד האוצר מסר בתשובתו כי "אישור שיעורי הארנונה
המותרי לוועדי מקומיי נשע על המלצתו המקצועית של משרד הפני ,הנובעת מהיכרותו
ואחריותו בתחו השלטו המקומי".
ÔÈÈ Ú· ÈÂ È˘Ï ¯·Ò‰ Ô˙È ‡Ï Â˙·Â˘˙· ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ˆÚÂÓ‰ ˙ Â ¯‡ ÛÈ¯Ú˙Ó 40% „Ú ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ Â ¯‡ Ï˘ Èƒa«¯Ó¿‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ˙‡ÏÚ‰
 .2הוראות משרד הפני משנת  2005האוסרות על הוועדי המקומיי להטיל ארנונה על נכסי
שאינ משמשי למגורי ומגבילות את שיעור הארנונה שה רשאי להטיל ל& 30%מארנונת
המועצה האזורית ,חלות על הוועדי המקומיי שביקשו להטיל ארנונה לראשונה לאחר שנת
) 2005להל & קבוצה ב( ואינ חלות על ועדי מקומיי שהטילו ארנונה לראשונה לפני שנה זו
)להל & קבוצה א(.
הדבר יצר פערי ניכרי בי תעריפי הארנונה של הוועדי ,היות שהוועדי המקומיי בקבוצה א
המשיכו להטיל ולגבות ארנונה בגי סוגי נכסי שוני ,ושיעורי הארנונה שהטילו היו גבוהי
מאלו שהותרו לוועדי המקומיי בקבוצה ב .להל מובאות דוגמאות לארנונת ועד מקומי שהטילו
ועדי מקומיי מקבוצה א בשנת  :ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˘Ó˘Ó‰ ÒÎ ÔÈ‚· ‰ Â ¯‡ ¯ÂÚÈ˘ :2009שני ועדי
מקומיי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית עמק חפר הטילו ארנונה בשיעור של  114%ו&
 126%מתערי! ארנונת המועצה; ועד מקומי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית חו! הכרמל
הטיל על נכסי המשמשי למגורי ארנונה בשיעור של כ& 102%מתערי! הארנונה של המועצה;
ועד מקומי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל הטיל ארנונה בשיעור של 170%
מתערי! הארנונה של המועצה 32 :ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì È‡˘ ÌÈÒÎ ÔÈ‚· ‰ Â ¯‡ .ועדי מקומיי
בתחו שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל הטילו ארנונה ג על נכסי שאינ משמשי
למגורי;  14ועדי מקומיי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית מטה יהודה הטילו ארנונה על
נכסי המשמשי לעסקי; כמה ועדי מקומיי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית חו!
הכרמל הטילו בשנת  2008ארנונה על נכסי המשמשי לתעשייה ולעסקי.
˙Ï·‚‰ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÏÁ‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˜¯ ‰ Â ¯‡‰ ˙ÏËÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÒÎ ‰ ‚ÂÒ ˙Ï·‚‰Â ‰ Â ¯‡‰ È¯ÂÚÈ
ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ˙¯ˆÂÈ ,ÍÏÈ‡Â 2005 ˙ ˘Ó ‰ Â ¯‡‰ ˙‡ ‰ Â˘‡¯Ï ÂÏÈË‰˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈ˜ÙÒÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓ¯· ÌÈ¯ÚÙÂ Ì‰È˙ÂÒ Î‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
.ÌÈ·˘Â˙Ï
ÏÎ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÂÏÚÙÈ ÌÈ Ù‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ˙ Â ¯‡ ÏËÂ˙ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÒÎ ‰ È‚ÂÒ ¯·„· ˙Â„ÈÁ‡ ˙Â‡¯Â‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡Â ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙Â‡¯Â‰· ÚÂ·˜Ï ˘È „ÂÚ .‰¯ÂÚÈ˘Â
˘.ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï È„Î ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ Ô˙ ÈÈ
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משרד הפני השיב כי "כנגזרת מהוראות החוק ומעקרונות האוטונומיה של השלטו המקומי אי
מקו ואפשרות כי משרד הפני יחיל על כל הוועדי המקומיי הוראות אחידות בדבר סוגי
הנכסי עליה תוטל ארנונת ועד מקומי ושיעורה בנוגע לצווי ארנונה תקפי."...
ÏÚÂ ,„·Ï· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÎÓÒ· ‡È‰ ÒÓ ˙ÏË‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏË‰Ï ¯˘˜· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÎ ÏÚ ˙Â‰Ê ˙ÂÏ·‚ÓÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ÏÈÁ‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ
‡¯ „ÚÂÂ‰ ˙ Â ¯‡ ˙ÏË‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÈ‰È ÂÏ‡ ÌÈÏÏÎ .Ì‰ÈÓÂÁ˙· ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂ‰ ˙ Â
ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ÏÎÏ ‰ Â ¯‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Ó‡˙‰Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙Â˘ÈÓ‚Â ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Â¯È˙ÂÈÂ ÈÓÂ˜Ó‰
·.ÂÈ ÈÈÙ‡ÓÏ Ì‡˙‰
Ô˙Â‡ ˙‡ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ˙ÏˆÂ‡ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ Ì‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙ Â ¯‡ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏ·‚‰‰ Í‡ ,ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ Ú‰Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
Ú‚ÂÙ‰ ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ¯ˆÂ ,Ì˜ÏÁ ÏÚ ˜¯ ˙ÂÏÁ ‰ÏÈË‰Ï ¯˙ÂÓ ÂÈÏÚ˘ ÒÎ ‰ ‚ÂÒÂ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ
·Ì˙˜ Ú‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙˙Ï ,‰Ï·‚Â‰ Ì˙Ò Î‰˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙ÏÂÎÈ
.Ì‰Ï ÂÏˆ‡Â‰
ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ Â ¯‡ ÛÈ¯Ú˙ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ‰È‰˙˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÎ¯ÂˆÂ ÂÏ ÂÏˆ‡Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ È ÈÈÙ‡Ó ÔÈ·Â ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰
.ÌÈ·˘Â˙‰
משרד האוצר השיב כי "במסגרת גיבוש מדיניות השרי בנוגע להיתרי ארנונה חריגי לשנת 2010
יבח משרד האוצר יחד ע משרד הפני אמצעי לפתרו בעיה זו".

תקציב הוועדי המקומיי
התקציב משמש מסגרת כלכלית לפעילותה של הרשות המקומית וכלי לניהולה על פי יעדי
ומשק! את מבנה הרשות ואופ ביצוע התפקידי המוטלי עליה .התקציב הוא ג הצהרת כוונות
של הרשות המקומית לגבי תכניות העבודה שלה ואמור לכלול את השירותי שהענקת אושרה
באותה השנה .התקציב מבוסס על אומד של מקורות הכספי והשימושי בה והוא אמצעי
לבקרה ולפיקוח.
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Ó 500-Î Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ„ÚÂÂ‰ È ÂÏ‡˘· ÌÈ Â˙ ‰ ÌÂÎÈÒÓ
¯˙ÂÈ· ÌÎ˙Ò‰ 2009 ˙ ˘Ï Ì·Èˆ˜˙Â ,Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 539-Ó ¯˙ÂÈ· ÌÎ˙Ò‰ 2008 ˙ ˘Ï
¯˙ÂÈ· „Ó‡ 2009 ˙ ˘Ï Ï‡¯˘È· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÎ ·Èˆ˜˙ .Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 546-Ó
2009 ˙ ˘Ï Ï‡¯˘È· ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ Â·Èˆ˜˙ ÈÎ Ì‚ ¯¯·˙‰ .Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 700-Ó
- ÔÂÈˆÁ‰ „ÈÚÓ˘ ÈÙÎ ,¯˙ÂÈ ÔË˜ ·Èˆ˜˙ ‰È‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ·Â¯Ï Í‡ ,Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 1.1-Î ‰È‰
ÏÚ Â Ú˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ÌÈ˘¯˙ ÔÏ‰Ï .„·Ï· Á"˘ 608,000-Î
˘‡:2009 ˙ ˘Ï Ì·Èˆ˜˙ ÈÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂÏ
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ç"ùá 2009 úðùì íáéö÷ú éôì íééîå÷îä íéãòååä úåâìôúä
100,000-1
3%

500,000-100,000
35%

ãòååì áéö÷ú ììë ïéà
3%

5,000,000-î øúåé
3%

5,000,000-1,000,000
31%

1,000,000-500,000
25%

 .1בצו המועצות האזוריות נקבע כי לש מילוי תפקידו לפי צו זה יכי ועד מקומי ,בהתא
להוראות השר ,תקציב הכנסה והוצאה לשנת הכספי ויגישו למועצה לאישור .43הבדיקה העלתה
כי שר הפני לא קבע הוראות שעניינ הכנת התקציב של הוועדי המקומיי ,מבנהו והצגתו.
נמצא כי יש שונות רבה בי הוועדי המקומיי בכל הנוגע להכנת התקציב ,למבנהו ולהצגתו.
לדוגמה ,חלק מהוועדי המקומיי מגישי את התקציב לשנת הכספי השוטפת בלבד ,מקצת
מציגי את תקציב השנה השוטפת ע תקציב שנת הכספי הקודמת3 ,ועדי מקומיי אחרי
מציגי את תקציב השנה השוטפת ע ההכנסות וההוצאות בשנה הקודמת .כמה מ הוועדי
המקומיי המגישי את התקציב מציגי את ההכנסות וההוצאות הצפויות בפירוט באמצעות
חלוקה לפרקי ,לסעיפי ולסעיפי משנה ,ואילו אחרי מגישי תקציב כללי.
כדי שהתקציב ימלא את ייעודו על הוועד המקומי להציג כל הוצאה וכל הכנסה ,לשמור על מבנה
תקציב אחיד ולפעול לגילוי נאות של פרטי חיוניי המשפיעי עליו .כמו כ יש לנהל חשבונות
על פי סעיפי התקציב המאושרי ולתעד את ההוצאות וההכנסות בפועל לעומת אלו שתוכננו.
Ï˘ Â·Èˆ˜˙ ˙ Î‰ È·‚Ï ˙Â‡¯Â‰ ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï·˜˙˙ ÍÎÂ ,‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó· ÂÈ‰È ÂÏ˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙Ó¯Â ÂÈÙÈÚÒ ,Â‰ ·Ó˘ È„Î ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ
˙.˙Â‡ ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÂ¯˜Ú ¯Ó˘ÈÈÂ ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰¯È‰· ‰ ÂÓ
האג! לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפני )להל & האג! לביקורת במשרד הפני( מסר
בתשובתו מאפריל  2010כי בשנה "הקרובה" יקבע המשרד מתכונת אחידה לתקציב הוועד
המקומי .היא תעוג בחוזר מנכ"ל שאמור להתפרס במהל 2010 $ותחייב את כל הוועדי
המקומיי החל מהכנת התקציב לשנת .2011
__________________
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 .2צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש ועד מקומי את התקציב לשנת כספי למועצה
לש אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספי .עוד נקבע כי א
הוועד המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכי המועצה תקציב בשביל הוועד כדי
להבטיח לתושבי היישוב את השירותי הנחוצי ביותר.44
הביקורת העלתה כי ועדי מקומיי לא הגישו למועצות האזוריות תקציב שנתי לאישור ,המועצות
האזוריות לא הכינו עבור את התקציב ,וה פעלו ללא תקציב מאושר בשנת הכספי .לדוגמה,
עשרה מ& 13הוועדי המקומיי הפועלי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית מבואות החרמו
לא הגישו לה את התקציב לשנת  ,2008ו& 12מה לא הגישו לה את התקציב לשנת  ;2009עשרה
מ& 22הוועדי המקומיי הפועלי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית מעלה יוס! לא הגישו
למועצה תקציב לשנת .2009
Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓÂ ÔÂÓ¯Á‰ ˙Â‡Â·Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â˘È‡Ï Ì‰È·Èˆ˜˙ ˙‡ ˘È‚‰Ï ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Ó ˘Â¯„Ï
Ô˙˘È¯„ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì È‡ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ì‡Â ,Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ
È„Î ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· Ì¯˘‡ÏÂ Ì‰È·Èˆ˜˙ ˙‡ Ì¯Â·Ú ÔÈÎ‰Ï Ô‰ÈÏÚ
˘.¯˘Â‡Ó ·Èˆ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ ÂÏÏ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
המועצה האזורית מבואות החרמו השיבה כי הודיעה לוועדי המקומיי בתחומה פעמי רבות
על חובת להגיש את תקציביה לאישור מליאת המועצה במועד.
 .3הביקורת בוועד המקומי חופית שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית עמק חפר העלתה
ליקויי חמורי בהצגת התקציב המאושר שלו :בינואר  2007החליט הוועד להטיל ארנונה נמוכה
מזו שאושרה בצו המסי שלו .הבדיקה העלתה כי הוא לא ביקש את אישור המועצה והשרי
להפחתה זו .בכל אחת מהשני  2009&2008גבה הוועד המקומי חופית מהתושבי ארנונה הנמוכה
ב& 30%ויותר מהסכומי שאישרה המועצה ונקובי בצו המסי שלו ,על פי החלטתו האמורה.
ÏÚ ‰ Â ¯‡ ˙Â·‚ÏÂ ÏÈË‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÙÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Âˆ· ‰¯˘Â‡˘ ‰ Â ¯‡‰Ó ‰ÎÂÓ ‰ Â ¯‡ ‰˘¯„ Â˙Ú„Ï Ì‡Â ,¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÒÓ‰ Âˆ ÈÙ
.‰˙ÁÙ‰Ï ÌÈ¯˘‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÒÓ‰
עוד העלתה הבדיקה כי בתקציב הוועד המקומי חופית לשני  2008ו& 2009שאישרה המועצה
האזורית הוא הציג הכנסות צפויות מארנונה על פי סכו הארנונה הנקוב בצו המסי שלו ,א!
שהכנסותיו ממסי ,נוכח החלטת הוועד ,היו אמורות להיות נמוכות ביותר מ&.30%
˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÓÂ˘¯ Ì‰·˘ ÌÈÈ˙ ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙ Î‰ - ˙ÈÙÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰
·Èˆ˜˙ ˙ Î‰ .‰¯ÂÓÁ - ÏÚÂÙ· Â·‚ Â Ì˙Â·‚Ï ËÏÁÂ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÓ ˙Â‰Â·‚˘ ‰ Â ¯‡Ó
˘‡‰ÏÂÏÚÂ ‰ÚËÓ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ÏÂ ˙ÂÒ Î‰Ï ÌÈ‡˙Ó Â È
˙ÂÂÈÚÏÂ ˙Â¯˘Â‡Ó Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÙÂ˜· ÌÈ¯„Ò-È‡Ï ÌÂ¯‚Ï
.·Â˘ÈÈÏ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰
__________________
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הוועד המקומי חופית מסר בתשובתו מאפריל  2010כי הגיש הצעת תקציב למועצה לשנת ,2010
שבה התקציב מותא לצפי ההכנסות .עוד הוסי! כי "התקציב אושר על ידי המועצה והארנונה
שהוטלה ותיגבה היא על פי צו המיסי המאושר על ידי המועצה לשנת ."2010
התברר כי מדי שנה בשנה קיבלה לידיה המועצה האזורית עמק חפר את נתוני ביצוע התקציב של
הוועד המקומי חופית ,שלפיה הוצאותיו והכנסותיו היו נמוכות במידה ניכרת מ ההוצאות
וההכנסות שצוינו בתקציב שאושר לו ,ולמרות זאת אישרה את תקציבו שהוגש לה לשנת הכספי
שלאחר מכ.
È·Èˆ˜˙· ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡-È‡ ÈÎ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ Û˜˘Ó Â È‡ ‡Â‰˘ ‰ÚÈ„È· ˙ÈÙÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ .˜È¯ ÈÏÎ ÌÈ„ÚÂÂ‰
˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ú ÂÓÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ „‚Â ÏÚÂÙ· ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡Â ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÒ Î‰
‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˙ÂÈÏÙÈˆÈ ÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÂ‰È Ï ˜ÈÂ„ÓÂ ÔÈÓ‡ ÈÏÎÎ ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰Ï
˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒ ˙‡ Û˜˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˘È‚‰Ï ˙ÈÙÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ˘Â¯„Ï ˙È¯ÂÊ‡‰
.È·ÈË˜ÈÙ ·Èˆ˜˙ ¯˘‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â
המועצה האזורית עמק חפר הודיעה כי תקציב הוועד המקומי חופית לשנת  2010תוק ונבנה לפי
הכנסות והוצאות ריאליות .ג צו המסי שאושר לאותה שנה תוא את הגבייה בפועל של השני
הקודמות.
ÌÈ¯˘‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÒÈÓ‰ ÈÂÂˆ· ÈÂ È˘ ÏÎÏ
 .4המועצה האזורית מטה אשר מעניקה את רוב השירותי המוניציפליי ליישוב שיח' דנו
שבתחו שיפוטה ,ובה תאורת רחובות ,פינוי גז ,פינוי אשפה וטיאוט הרחובות .רוב רובו של
תקציב הוועד המקומי של היישוב מבוסס על כספי שמעניקה לו המועצה האזורית .למשל ,בשנת
 2008היה התקציב המאושר של הוועד המקומי  406,000ש"ח ,מה כ& 95%התקבלו מ המועצה
האזורית .נמצא כי כ& 157,000ש"ח )כ& (40%מאותו תקציב יועדו להוצאות הנהלה ולהוצאות
כלליות ,וכ& 102,000ש"ח נוספי מהתקציב שימשו למימו פרויקט שיפו בית הוועד.45
˙‡ ÁÈ Ó ¯·Ò‰ ‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯‰˘ ,ÔÂ „ 'ÁÈ˘ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó Á"˘ 400,000-Î Ï˘ ‰¯·Ú‰Ï ˙Ú„‰
„ÚÂÈÓ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰Â·‚ ÊÂÁ‡Â ,·Â˘ÈÈ· ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ·Â¯ ˙‡ ‰˜È ÚÓ˘ ÂÊ ‡È‰
.„ÚÂÂ‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ
המועצה האזורית מטה אשר השיבה כי לדעתה "אי כל בעיתיות בתקציב הוועד המקומי שיח'
דנו" .המועצה הוסיפה כי בשל היותו של היישוב במעמד סוציו&אקונומי נמו ,$היא מעניקה לו
שירותי נוספי & מעבר לאלה שהיא מספקת לשאר היישובי בתחו שיפוטה & לחיזוק מעמדו.
__________________
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צו המועצות האזוריות קובע 46כי "ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו".
הבדיקה העלתה כי כ& 30,000ש"ח מ ההוצאות שיועדו להנהלה ולהוצאות כלליות מתקציב
הוועד לשנת  ,2008יועדו להחזר הוצאות ליו"ר הוועד .משרד מבקר המדינה בדק את הבקשות
להחזר ההוצאות שהגיש יו"ר הוועד המקומי למועצה במהל 2009&2008 $והעלה כי הוא קיבל,
בי היתר ,החזר חודשי קבוע ג עבור "נסיעות בתו $הכפר ועבור הוצאות אשל".
‚Èˆ‰ ‡Ï ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯"ÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ Ó ¯·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
.‰‰ÂÓ˙Â ‰‚È¯Á ‡È‰˘ Û‡ - „ÚÂÂ‰
המועצה האזורית מטה אשר השיבה כי ליו"ר הוועד המקומי שיח' דנו הוחזרו הוצאותיו רק עבור
נסיעות במסגרת עבודתו למע היישוב .ג יו"ר הוועד המקומי שיח' דנו השיב באפריל  2009כי
הוחזרו הוצאותיו עבור פעולות למע הוועד המקומי בלבד.
¯"ÂÈÏ ÚÂ·˜ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÂÏ˘˙ ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ¯ÂÒ‡ ‡Â‰Â ,Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ¯˘˜· ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰
 .5הוועד המקומי כפר זיתי שבמועצה האזורית הגליל התחתו הטיל לראשונה ארנונת ועד
מקומי בשנת  2009וגבה אותה באמצעות המועצה .לדברי מנכ"ל המועצה ,בשני  2007&2005לא
נגבו ארנונה ודמי השתתפות ביישוב "עקב בעיות משפטיות והיישוב נכנס למערבולת ויחסי
מתוחי בי תושביו" .בגלל העדר הכנסות "רמת השירות לתושבי הייתה נמוכה ובחלק רב מ
התחומי לא נית שירות כלל" .47בתקציב הוועד המקומי לשנת  2009הובאו בחשבו הכנסות
מארנונת ועד מקומי בס 137,295 $ש"ח )כ& 80%מתקציב הוועד(.
הועלה כי בסו! מרס  ,2009לאחר שנגבתה מתושבי היישוב ארנונת ועד מקומי בס $כ&22,500
ש"ח ,החליט הוועד המקומי להפסיק לאלתר את גבייתה עד שתיפתר "בעיית חובות העבר מול
המועצה שהשאיר הוועד המקומי הקוד" .עד אוקטובר  2009לא חודשה גבייתה של ארנונת
הוועד המקומי .בספטמבר  2009נית צו עיקול על כל נכסי הוועד המקומי שבידי צד שלישי בגי
חוב בס 44,262 $ש"ח.
Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÚÊÓÏ È„Î ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈ˙ÈÊ ¯ÙÎ· ¯Á· ‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ
‡˙ .ÌÈ·˘Â˙· ‰ÚÈ‚Ù‰
יו"ר הוועד המקומי כפר זיתי הודיע למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי בינואר 2010
התפטרו כל חברי הוועד המקומי הנבחר מתפקיד לאור המצב הקשה שאליו נקלע הוועד ולנוכח
אי&יכולתו לפעול למע היישוב.
__________________
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סעי )105ב(.
מתו סעי  3לבקשת המועצה להטלת ארנונת ועד מקומי בפע הראשונה בכפר זיתי ,נובמבר .2008
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המועצה האזורית הגליל התחתו הודיעה כי לאחר שאישרו השרי את צווי הארנונה של הוועדי
בתחומה היא קיבלה על עצמה בינואר  2010את גביית מסי הארנונה של הוועד המקומי כפר
זיתי .היא ציינה כי מאחר שהוועד המקומי "חדל לכה ולתפקד" היא החליטה לפעול למינוי
ועדה למילוי תפקידי הוועד המקומי לפי סעי!  127לצו המועצות האזוריות )ועד נחשל(.

שירותי מוניציפליי
מועצה אזורית 3ועד מקומי מספקי לתושבי מגוו רחב של שירותי מוניציפליי כגו גינו,
תאורת רחובות ,תחזוקת דרכי ומבני ציבור ,תברואה ,פינוי אשפה וגז ושירותי תרבות וקהילה.
שירותי אלו ממומני בעיקר באמצעות ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית & תשלומי
הארנונה ואגרות והיטלי הנגבי מ התושבי & ובאמצעות המענק הכללי שנות משרד הפני
לרשות המקומית.

מת שירותי מוניציפליי
במרוצת השני התפתחו הסדרי מגווני הנוגעי לאחריות להספקת השירותי המקומיי
ליישובי בתחו שיפוט של המועצות האזוריות ,לתקצוב ולמימונ .בצדה האחד של קשת
ההסדרי מצויות מועצות אזוריות המוכנות לקבל עליה את מלוא האחריות למת השירותי
המקומיי בכל יישוב המעוניי בכ $ולספק בעצמ את השירותי ליישובי שבתחומ ,ובצדה
האחר של הקשת מצויות מועצות אזוריות המטילות את רוב האחריות למת השירותי המקומיי,
ולעתי ג למימונ ,על ועדי היישובי .בתוו $קיימי הסדרי ביניי מגווני של שותפות בי
המועצה לוועדי המקומיי ,הנובעי מ הנסיבות המיוחדות בכל מועצה ובכל יישוב .מכל מקו
אי אחידות בדפוסי הפעילות של המועצות האזוריות.48
רוב הוועדי המקומיי מעורבי במידה מסוימת במת שירותי מוניציפליי .משרד מבקר
המדינה בדק ארבעה סוגי שירותי מוניציפליי הניתני ליישובי במועצות האזוריות :תאורת
רחובות ,פינוי אשפה ,פינוי גז וגינו .בתרשי שלהל מוצגי נתוני הנוגעי לאספקת
השירותי האמורי בשנת  ,2008על פי ניתוח שאלוני הוועדי:

__________________
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אפלבו לביאה‰·È·Ò· ˙È„„‰ ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ,
) ‰˙˘Óהתשס"ב( ,עמ' .36(35

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות
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מממצאי הבדיקה עולה כי המועצות האזוריות פינו את האשפה ברוב היישובי )ב& 95%מה(,
א $בכל הנוגע למת השירותי המוניציפליי האחרי יש שונות גדולה בי המועצות האזוריות
ובי כמה יישובי שבתחו שיפוטה של מועצה אזורית אחת.
˙ ‡  : ˙ Â · Â Á ¯ ˙ ¯ Âנמצא כי ב& 195יישובי )כ& (41%העניקו המועצות האזוריות את שירות
תאורת הרחובות ,וב& 198יישובי )כ& (42%העניקו הוועדי המקומיי שירות זה .המועצות
האזוריות לב השרו ומרו הגליל העניקו את שירות תאורת הרחובות ביישובי שבתחומי
שיפוט; הוועדי המקומיי הפועלי בתחו שיפוטה של המועצה האזורית חו! השרו העניקו
את שירות תאורת הרחובות ביישוביה; בתשעה יישובי שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית
מטה אשר העניק הוועד המקומי את השירות ,בשמונה יישובי & המועצה ,ובשני יישובי העניקו
המועצה והוועד את השירות יחד.
 : Ì Ê ‚ È Â  È Ùנמצא כי ב& 267יישובי )כ& (56%פינו המועצות האזוריות את הגז ,וב&140
יישובי )כ& (30%הוועדי המקומיי עשו זאת .המועצות האזוריות חו! השרו ,לב השרו
והגליל התחתו פינו את הגז ביישובי שבתחומי שיפוט; בכמה יישובי במועצה האזורית
מטה אשר ובמועצה האזורית ג רווה פינו המועצות את הגז ,וביישובי אחרי במועצות אלו
עשו זאת הוועדי המקומיי.
‚  : Ô Â  Èנמצא כי ב& 367יישובי )כ& (77%השוכני בתחומי שיפוט של רוב המועצות
האזוריות הוועדי המקומיי ה שנתנו את שירותי הגינו .הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית
מרו הגליל העניקה את השירות בעצמה בכמה מהיישובי שבתחו שיפוטה ,וביישובי אחרי
המשתייכי אליה נתנו אותו הוועדי המקומיי.
˙Â¯‡Ó ‰ÒÎ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ˙˘¯„ Ì‡ ÔÁ· ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
ÏÚ ÛÒÂ ,Ì‰Ï ÂÏˆ‡Â‰ Ì˙˜Ú‰Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰˘ ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ
‡¯.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ Â˙ÈÈ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ,˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â
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(¯ÂËÏÂ‚¯) ¯„Ò‡Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘ÚÈ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
.ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ˙Â¯‡ ˙ÏË‰ ˙·ÈÈÁÓ
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי נוכח ריבוי היישובי המנוהלי על ידי ועדי
מקומיי ,בשל מאפייניה הנבדלי ולאור השוני הרב בסמכויות המוקנות לכל ועד מקומי על פי
יכולתו וצרכיו" ,אי כל מקו ואפשרות לקביעה כי על משרד הפני לבצע עבודת מטה ולקבוע
סל שירותי אחיד למאות הוועדי המקומיי וכנגזרת מכ ,$מה שיעור הארנונה שנכו להטיל
בוועד מקומי".
„ÈÁ‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÒ ˙ÚÈ·˜· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÁÈË·È˘ ÌÂÓÈÈÓ È˙Â¯È˘ ÏÒ ˙ÚÈ·˜· Ì‡ ÈÎ ,„ÈÁ‡ ‰Â¯‡ ¯ÂÚÈ˘Â
‡,˙Â·ÈÒÏ ‰Ó‡˙‰ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰ÈÂ‡¯ ˙Â˘ÈÓ‚Â ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ÌÈ„ÈÁ
.‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó

התקשרויות למת שירותי מוניציפליי
סעי!  89לצו המועצות האזוריות ,שהוחל על הוועד המקומי ,49קובע כי המועצה האזורית לא
תתקשר בחוזה להעברת מקרקעי או טובי ,להזמנת טובי או לביצוע עבודה אלא על פי ההוראות
שבתוספת השנייה )להל & התוספת(.
בתוספת פורטו ,בי היתר ,הוראות בדבר מכרזי וקבלת הצעות שחלות על הוועד המקומי
בשינויי המחויבי .בספטמבר  2009היו חוזי לביצוע עבודה בסכו שאינו חורג מ&64,700
ש"ח פטורי ממכרז ,והיה אפשר להתקשר בחוזה באמצעות מכרז שאינו פומבי )מכרז זוטא(
המחייב קבלת הצעות מחיר ,א סכו ההתקשרות אינו גבוה מ& 323,500ש"ח .עוד נקבע כי א
הוצאות בחוזה קיי מוגדלות בשיעור העולה על  50%יש לקיי מכרז ,אלא א קבע הוועד שהוא
לא יביא תועלת.
הבדיקה העלתה כי ועדי מקומיי התקשרו ע קבלני לש הענקת שירותי ביישוביה שלא
על פי הוראות התוספת ובניגוד לכללי מינהל תקי :בעת הביקורת היו התקשרויות ע נותני
שירותי שלא קד לה מכרז כמתחייב והחוזי לא נחתמו; כ היו הסכמי התקשרות שחסרי
בה פרטי מהותיי .נוס! על כ ,$היו נותני שירותי שהועסקו על פי חוזי שנחתמו שני רבות
קוד לכ ,והוועדי המקומיי שהעסיקו אות לא בחנו את מחירי שירותיה במכרז או בדר$
אחרת למרות התמורות הכלכליות שחלו במשק .להל דוגמאות:
 .1הוועד המקומי בני דרור ,הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית לב השרו ,מסר
כעשר שני לפני תחילת הביקורת את עבודות הגינו ואחזקת שטחי הגינו ביישוב לחברה א,
המנוהלת על ידי ב היישוב .בביקורת בוועד המקומי לא נמצאו מסמכי הנוגעי לתנאי
ההתקשרות ע החברה .בינואר  2009חתמו הוועד המקומי והחברה על חוזה נוס! לעבודות
__________________
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הגינו והאחזקה ביישוב ,ובו נקבע כי הוועד ישל לחברה  12,000ש"ח בחודש ,שה 144,000
ש"ח בשנה.
הבדיקה העלתה כי הוועד המקומי בני דרור התקשר ע החברה בלי לפרס מכרז ובלי לבחו
הצעות מחיר נוספות לשירותי אלו ,וההתקשרות החדשה לא הוגבלה בזמ .עוד העלתה הבדיקה
כי החברה חייבה את הוועד בגי שירותיה לשנת  2009בכ& 271,000ש"ח )כולל מע"מ( ,סכו
הגבוה ב& 50%מהסכו הקבוע בחוזה.
˙Ï·˜Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯Â¯„ È· ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Â·ÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ‰ÊÂÁ· ÔÈ„Î ‰ÎÂÊ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Ô‚ÚÏÂ ÔÂÈ‚‰ È˙Â¯È
˘.ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ‚· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡Â „ˆ ÏÎ Ï
הוועד המקומי בני דרור מסר בתשובתו ממרס  2010כי יקיי מכרז חדש לעבודות הגינו ביישוב.
 .2ביוני  2006חתמו הוועד המקומי בצת ,הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית מטה
אשר ,וקבל א ,ב היישוב ,על הסכ לעבודות אחזקה ולגינו שתוקפו עד  .31.12.06הבדיקה
העלתה כי סעי! התמורה בהסכ לא מולא כנדרש ,ולכ לא ברור מהו הסכו שהיה על הוועד
המקומי לשל לקבל .נמצא כי החשבונות שהגיש לוועד בשנת  2009הסתכמו בכ& 76,000ש"ח
לפחות .הוועד המשי $לקבל ממנו שירותי עד תו הביקורת א! שתוק! ההסכ פג בדצמבר
 2006ולא נחת עמו חוזה חדש להענקת השירותי.
ÔÂÈ‚‰ ÔÏ·˜ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Ú· ÈÎ ˙ˆ· ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜Ú‰ ÔÈ‚· ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡Â „ˆ ÏÎ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ‰ÊÂÁ· Ô‚ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
.ÌÈ˙Â¯È˘‰
הוועד המקומי בצת הודיע בתשובתו ממרס  2010כי בעקבות הביקורת הודיע לקבל א על סיו
ההתקשרות עמו .עוד הוסי! כי יפרס עד סו! מרס  2010מכרז למת שירותי גינו ,ניקיו ואחזקה
שוטפת של שטחי ציבור ביישוב.
 .3הוועד המקומי צור משה ,הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית לב השרו ,מסר
עבודות רבות לחברה ב ,שבבעלות ב היישוב .הבדיקה העלתה כי הוא לא עשה מכרז לקבלת
שירותי אלו ,לא קיבל מחברה ב הצעת מחיר לשירותיה ,לא חת עמה על הסכ ולא הגדיר בכל
דר $אחרת את ההתקשרות בי הצדדי .בשנת  ,2009לדוגמה ,שולמו לחברה ב כ& 200,000ש"ח
בגי עבודות שביצעה.
הוועד המקומי צור משה מסר בתגובתו כי חברה ב עשתה ביישוב עשרות עבודות אחזקה שוטפות
שלגביה נעשתה בדיקה לסבירות המחיר.
ÈÙÏ Ê¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰˘Ó ¯Âˆ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ ÔÏ·˜‰ ÌÚ ÌÂ˙ÁÏÂ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰
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מ האמור לעיל עולה כי ועדי מקומיי התקשרו ע נותני שירותי ,כמה מה בני היישובי
שמנהלי הוועדי ,בלי לקיי מכרז ,בלי לבדוק הצעות מחיר אחרות ולעתי א! בלי לחתו על
חוזה המגדיר את החובות של הצדדי ואת התמורה להענקת השירותי.
˙ÓÊ‰ ÈÎ ‰˘Ó ¯ÂˆÂ ˙ˆ· ,¯Â¯„ È· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ‡Ï· ˙Â¯˘˜˙‰ Ì¯· ,‰ÓˆÚÏ ‰ÏÂÒÙ ‰È‡ ·Â˘ÈÈ‰ Ô· ‡Â‰˘ ÔÏ·˜Ó ˙Â„Â·Ú
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙„‚ÂÓ ÁÂÎ· ÌÈ˜ÙÒ

✯
˙È‡ÓˆÚ ˙Â˘È Ï˘ „ÓÚÓ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂÏ ˜ÈÚ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
„ÂÓÚÏ Â˙ÏÂÎÈ· ˘È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ô‰È‚ÂÒ ÔÈ· ‰Á·‰ ‡ÏÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï
·„¯˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ì˙ÎÈ¯ÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È
ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È Ô‰Ï ÌÈ˜ÈÚÓÂ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Û˙Â˘Ó· ÔÈÈÚ‰
·˜- ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙ÓÂÚÏ ,ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·Â ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ
·‚.ÔÂÈÒÈ·Â ˙ÂÁÓ˙‰· ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ,Ï„Â

פיתוח מוניציפלי
פיתוח מוניציפלי בעיקרו הוא הקמת מבני ציבור ותשתיות ציבוריות כמו כבישי ,מדרכות,
מערכות ביוב ומערכות ניקוז ושיקומ .בסעי!  88לצו המועצות האזוריות ,שהוחל על הוועד
המקומי ,50נקבע כי חוזה שחות הוועד המקומי & וההוצאות הכרוכות בו אינ כלולות בתקציבו
המאושר ,טעו אישור בכתב של המועצה האזורית .על פי סעי!  82לצו המועצות האזוריות,
שהוחל על הוועד המקומי ,51הוא יקיי הנהלת פנקסי סדירה לכל פעולותיו הכספיות ,ובה יהיו
חשבונות נבדלי & האחד להוצאות הכלליות והאחר לכל סוג של הוצאות מיוחדות .הבדיקה
העלתה ליקויי בפרויקטי של תשתיות ובנייה שניהלו הוועדי המקומיי .להל דוגמאות:
 .1הוועד המקומי שכיה בשנת  2007בצור משה שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית לב
השרו ,החליט לבצע עבודות הרחבה ושיקו של מיסעת 52רחוב פלורנטי שביישוב )להל &
פרויקט פלורנטי( .ביולי  2007חתמו הוועד המקומי צור משה וחברה ב על חוזה לביצוע
העבודות בפרויקט פלורנטי ולריבוד שני מגרשי ספורט ,ובו נקבע כי הוועד ישל לחברה ב
 515,000ש"ח בתוספת מע"מ בגי העבודות הללו )כ& 595,000ש"ח בס $הכול( ,ואול הבדיקה
העלתה כי הוועד המקומי הקצה בתקציבו המאושר לשנת  2007רק  150,000ש"ח לאחזקת
כבישי ,להשקעות ולתשתיות .הוא חת אפוא על החוזה לביצוע פרויקט פלורנטי א! שלא
__________________
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הוחל על ועד מקומי לפי סעי )132ג( לצו המועצות האזוריות.
לפי סעי )132ג(.
מיסעה היא החלק בכביש או בדר שכלי הרכב נוסעי בו.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

הוקצה לכ $הסכו המתאי בתקציבו המאושר; הוועד לא קיבל אישור בכתב מ המועצה
להתקשרות ,כנדרש .התברר כי לאחר החתימה על החוזה ביצעה חברה ב עבודות נוספות
בכ& 250,000ש"ח ,כ $שעלות כל העבודות שהיא עשתה על פי החוזה בפרויקט פלורנטי
הסתכמה ב& 845,000ש"ח בקירוב.53
הבדיקה העלתה ג כי הוועד המקומי צור משה לא ניהל רישו אחיד של הוצאות בפרויקט .כמה
מהוצאות הפרויקט נרשמו בחשבו על ש חברה ב בוועד המקומי ,שבו נרשמות ג הוצאות בגי
עבודות אחרות שביצעה החברה; הוצאות אחרות נרשמו בחשבו השקעות בתשתיות ,שבו
רשומות ג הוצאות שאינ קשורות לפרויקט .לפיכ $מערכת הנהלת החשבונות של הוועד אינה
יכולה לספק מידע מלא על הפרויקט ,על כל העבודות האחרות שביצעה החברה עבור הוועד
המקומי ועל הסכומי שהועברו אליה בגינ.
,ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È· ÏÚÙ ÈÎ ‰˘Ó ¯Âˆ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯Î Ï‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ „ÂÚ .˙Â¯˘˜˙‰Ï ·˙Î· ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÂÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰Â
‡˙ .˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒÎ‰‰ ˙‡ ÍÈÈ˘ÏÂ ÂÏ˘ ˙ÂÂ·˘Á‰ ˙Ï‰‰ ˙Î¯ÚÓ
הוועד המקומי צור משה מסר בתשובתו כי א יחליט לבצע בעתיד פרויקט בסדר גודל של פרויקט
פלורנטי ,הוא "ילווה בגיבוי המועצה מבחינה תקציבית ובייעו משפטי שוט!".
 .2בסו! שנת  2008החל הוועד המקומי של היישוב בת חפר ,54המצוי בתחו שיפוטה של
המועצה האזורית עמק חפר ,לבנות מגרש הוקי&רולר )להל & פרויקט ההוקי( .במועד הביקורת,
יולי  ,2009היה הפרויקט בשלבי סיו & בניית המגרש הושלמה ,הותקנו בו עמודי תאורה וסביבתו
פותחה .עד אותו המועד הסתכמה עלות הפרויקט בכ& 400,000ש"ח.
)א( משרד מבקר המדינה העלה כי הוועד המקומי לא ער $מכרז לביצוע הפרויקט ולא חת על
הסכמי בכתב ע מבצעי העבודות .במשרדי הוועד המקומי בת חפר לא נמצאו שו מסמכי
הנוגעי לפרויקט .עוד העלתה הבדיקה כי הפרויקט לא נכלל בתקציב של הוועד המקומי בת חפר,
ולא ניתנו ליוזמיו היתרי בנייה מטע הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה כחוק .נוס! על כ,$
המועצה האזורית עמק חפר לא אישרה אותו.
בבדיקת החשבוניות שאושרו לתשלו בגי העבודות במגרש ההוקי נמצא כי בשנת  2009הגישו
קבלני וספקי  13חשבוניות שסכומ הכולל היה כ& 395,000ש"ח .מזכיר הוועד המקומי אישר
בחתימתו לפחות חמש חשבוניות שסכומ הכולל הוא  211,000ש"ח בקירוב.
˙·· Ì„Â˜‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÂ ¯ÈÎÊÓ‰ ˙ÂÏ‰˙‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
.‰¯ÂÓÁ ‰˙ÈÈ‰ 2009 ¯‡Â¯·Ù „Ú Ì„È˜Ù˙· Â‰ÈÎ˘ ,¯ÙÁ
מזכיר הוועד המקומי הקוד בבת חפר מסר בתשובתו מאפריל  2010כי לא קוי מכרז לבניית
מגרש ההוקי רולר מאחר שבנייתו הייתה במסגרת עבודות נוספות שבוצעו ביישוב באותו זמ.
לדבריו ,התקבלו הצעות מחיר מכל הספקי.
__________________
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כ עולה מפרוטוקול ישיבת הוועד המקומי צור משה ב!.18.12.07
בבחירות שהתקיימו בינואר  2009נבחר ועד מקומי חדש.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

שמונה מחברי הוועד המקומי הקוד מסרו בתשובותיה ממרס&אפריל  2010כי הוועד המקומי
לא קיי ישיבות על פרויקט ההוקי ,וה לא ידעו על ביצוע הפרויקט ולא היו שותפי לקבלת
ההחלטות בעניינו .עוד הוסיפו כי סברו שהמגרש שהוק היה חלק ממכלול של מתקני שהוקמו
כחלק מפרויקט כביש חוצה ישראל .שני חברי ועד אחרי מסרו בתשובותיה כי שהו בחו"ל
באותה תקופה ולא ידעו על ביצוע הפרויקט.
˙·· Ì„Â˜‰ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á - È˜Â‰‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó
.„ÚÂÂ‰ ¯ÈÎÊÓ ÏÚ ÛÒÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ‡˘Â˘ Ì‰ ¯ÙÁ
)ב( א! שהפרויקט בוצע ללא אישור המועצה האזורית עמק חפר ,עד יולי  2009אישרה
המועצה לתשלו חשבוניות בס 165,700 $ש"ח שהגיש לה הוועד המקומי בגינו וחייבה בסכו
זה את כרטיס הוועד המתנהל במועצה.
„Ú· ÌÈÏ·˜Ï ÌÂÏ˘˙‰ ÏÚ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÈÈ· ¯˙È‰ Â¯Â·Ú· Ô˙È ‡ÏÂ ‰¯˘È‡ ‡Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù
המועצה האזורית עמק חפר מסרה בתשובתה כי אכ פרויקט ההוקי לא הובא לידיעתה לפני
שהחלה הבנייה .כמו כ ,הוצאותיו נרשמו בסעיפי תקציב שוני ונכללו במסגרת עבודות פיתוח
אחרות שאות ביצע הוועד המקומי ביישוב .המועצה הוסיפה שכאשר נודע לה על הקמת המגרש
היא ייעדה תקציב מיוחד להשלמתו בשיתו! הוועד המקומי שנבחר ביישוב בשנת .2009
ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‚· ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Â˘È‰ ÚÂÓÏ È„Î ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ¯Â˘È‡‰
.‰¯˘È‡ ‡Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
 :55È ˘ È ‡ · Â È Áסעי! )84ב( לצו המועצות האזוריות קובע כי "השר רשאי לזקו! כל
)ג(
הוצאה שאינה כדי או כל חלק ממנה ,לחובתו של אד שהוציאה או שהרשה להוציאה" .סעי!
)132ד( לצו החיל את הוראות סעי!  84ג על ועד מקומי בשינויי המחויבי.
בינואר  2009פרס משרד הפני בחוזר מנכ"ל" 56נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות
מקומית" )להל & נוהל לחיוב אישי( ,שהכינו המשנה ליוע המשפטי לממשלה ומחלקת הייעו
המשפטי במשרד הפני בשיתו! ע מרכז השלטו המקומי .על פי סעי!  1לנוהל" ,הוצאה שלא
כדי" היא "הוצאה בדר $של התקשרות או בכל דר $אחרת ,שבוצעה בחריגה מהוראות הדי,
לרבות חריגה מהוראות הדי המהותי ,חריגה מדרישות די שבנוהל או כל חריגה מהדי הפוגמת
בתוקפה החוקי של ההוצאה" .בנוהל מובאות דוגמאות לפעולות הנחשבות להוצאה שלא כדי
ובה התקשרות או פעולה הנעשות ללא אישור המועצה למרות נחיצות וכ "התקשרות או פעולה
טר אישור תקציב בלתי רגיל או מבלי שנער $מכרז] ,ב[מקו שאלה נדרשי" .על פי הנוהל
__________________

55
56

334

ראו את הפרק "חיוב אישי בשלטו' המקומי" ,עמ' .157
משרד הפני ,חוזר המנהל הכללי מס'  ,1/2009עמ' .8!5

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

לחיוב אישי ,על סמ $המלצת הוועדה לחיוב אישי במשרד הפני 57ומנכ"ל המשרד מחליט שר
הפני א להפעיל את סמכותו לחיוב אישי לגבי כל הוצאה שלא כדי.
‰‡ˆÂ‰‰ ÈÙÈÚÒ· ˘¯ÂÙÓ· ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï È˜Â‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‰ÏÂÚ ,‰Ë˜ ‰ÙÂ˜ Ì‰· ,ÌÈÂ˘ ÌÈÙÈÚÒ· ÂÓ˘¯ ÂÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ,ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï
ÂÏ‚˙˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‡ÂÂ˘ È‚ˆÓ ˙ÎÒÓÏ ˘˘Á
··„ÈÙ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÂÚÂˆÈ· ˙Ú· "ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‡ˆÂ‰" ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ„ÈÚÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜È
ÏÂ‰È‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,È˘È‡ ·ÂÈÁÏ Ï‰Â‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÂˆÏ 84 ÛÈÚÒ
ÔÈ‚· È˘È‡ ·ÂÈÁ ÂÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‡ˆÂ‰
הוועד הנבחר בשנת  2009מסר בתשובתו מאפריל  2010כי הפיק את הלקחי מהתנהלות הוועד
הקוד בכל הקשור לפרויקט ההוקי ושינה נהלי בהתא .עוד הוסי! כי קיבל על עצמו במסגרת
תקציבו את ביצוע כל התשלומי בגי הפרויקט .הוא ציי כי "על א! הכשלי שנתגלו ,ומשברור
כי פעולות הוועד והעומד בראשו נעשו ללא כל טובה אישית וא! לטובת היישוב ,אי מקו לחיוב
אישי של מי מאנשי הוועד או עובדיו".
 .3במאי  2008החליט הוועד המקומי שיח' דנו שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית מטה
אשר לפרס מכרז לשיפו מבנה ביישוב כדי להעביר אליו את פעילות הוועד )להל & שיפו בית
הוועד( וכ להקי ועדת מכרזי .באוגוסט  2008הכי מהנדס כתב כמויות לשיפו בית הוועד ובו
אומד עלויות עבודות השיפו &  80,619ש"ח .לוועדת המכרזי הוגשו ארבע הצעות מחיר
לשיפו על פי כתב הכמויות :הצעה אחת בס 44,873 $ש"ח; הצעה שנייה בס 47,416 $ש"ח;
הצעה שלישית בס 59,332 $ש"ח והצעה רביעית בס 59,367 $ש"ח.
ÚÈˆ‰˘ Û‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯·Á Ï˘ Â„Â„ Ô· ,Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ ‰¯Á· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ
‡˙ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Á"˘ 59,367 - ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰Úˆ‰‰
˘Â„Â„ Ô· Ì‚ ‡Â‰˘ ,Ê¯ÎÓ· ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÚÈˆ‰˘ ‰ÎÂÊ‰ ˙¯ÈÁ· ÈÎ ÔÂ„ 'ÁÈ
˘‰Ù„Ú‰ÏÂ ,ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈ˜˙ÏÂ ˙ÂÈ˜ÂÁÏ ¯˘‡· ˘˘Á ‰ÏÚÓ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯·Á Ï
.Â· ‰ÎÂÊ‰ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ
הביקורת העלתה כי בסופו של דבר שולמו בגי שיפו בית הוועד  102,000ש"ח ,כ& 70%יותר
מהסכו בהצעת המחיר של הזוכה .לא נמצאו מסמכי ע נתוני על הסיבות להפרש בי
הסכומי ועל הגורמי שאישרו את השינויי ואת עלויותיה.
הוועד המקומי שיח' דנו השיב כי הצעתו של הזוכה במכרז שיקפה ככל האפשר את העלות
האמתית של שיפו בית הוועד .הוא מסר שבהזמנה להשתתפות במכרז ציינה ועדת המכרזי כי
ִ
הוועד המקומי אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר .עוד ציי הוועד כי החליט שמכרזי
לעבודות פיתוח ביישוב ינוהלו בעתיד על ידי ועדת המכרזי של המועצה האזורית מטה אשר.
__________________
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על פי סעי  3לחוזר המנהל הכללי" ,במשרד הפני תוק ועדה לחיוב אישי ,שהרכבה יהיה שופט
בדימוס או אד הכשיר לכה' כשופט של בית משפט מחוזי שימונה על ידי שר הפני על דעת היוע+
המשפטי לממשלה ,והוא יהיה היושב ראש ,מנהל המינהל לשלטו' מקומי או נציגו והיוע +המשפטי
למשרד הפני או נציגו".
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✯
‰ÈÈ· Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Úˆ·Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÏÂ‰È ,ÌÂÎ˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ˙˘˙Â
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÍÎÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÎ‰Â Ú„È‰ ÁÎÂ ,˙Â„Â·Ú‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ
˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ÏÂˆ‡Ï ˙ÂÈ‡˘¯ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï
.Ì‰ÈÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï„Â‚ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÈÏ·Â Ô‰Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ ÈÏ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÁÂ˙ÈÙ

ניגוד ענייני
עובד ציבור שיש ניגוד בי העניי שעליו הוא מופקד לבי עניי אחר כלשהו שהוא קשור אליו
נמצא במצב של ניגוד ענייני .האיסור להימצא במצב של ניגוד ענייני ,החל ה על עובד ציבור
וה על נבחר ציבור ,הוא מאשיות המשפט בישראל.
צו המועצות האזוריות קובע כי אד יוכל להיבחר לוועד המקומי א הוא עובד במשכורת ברשות
מקומית אחרת רק כאשר אי עבודתו עלולה להביא לידי סתירה בי תפקידיו בשירות הרשות
המקומית האחרת ובי תפקידיו כחבר הוועד .58על סמ $הוראה זו קבעה הוועדה לניגוד ענייני
של נבחרי ברשויות המקומיות )להל & הוועדה לניגוד ענייני( 59כי עובד מועצה אינו יכול לכה
כחבר ועד מקומי משו שהוא "עלול להימצא לעיתי קרובות במצב של חשש לניגוד ענייני בכל
הקשור לניהול ענייניו של הוועד המקומי מול המועצה האזורית".60
הבדיקה העלתה כי גזבר המועצה האזורית הגליל התחתו מכה כיו"ר הוועד המקומי במושב
הזורעי שבתחו שיפוטה של המועצה ,ומזכיר המועצה האזורית מגילות י המלח מכה כחבר
הוועד המקומי ביישוב קליה שבתחו שיפוטה של המועצה.
˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ d¯·Ê‚ÏÂ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰Ó‡˙‰· ,‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Ê‚ Ï˘ Ì˙Â‰Î ÈÎ d¯ÈÎÊÓÏÂ ÁÏÓ‰ ÌÈ ˙ÂÏÈ‚Ó
„Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ ‰„ÈÓÚÓ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ È¯·ÁÎ
.ÌÈ„ÚÂÂ· Ì˙Â‰Î ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈÈÚ

__________________
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סעי  99לצו המועצות האזוריות מחיל את הוראות סעי  19לצו בדבר "הזכות להיבחר למועצה" ,על
הוועדי המקומיי.
ועדה מייעצת במשרד המשפטי שתפקידה לסייע לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות באמצעות מת
חוות דעת.
חוות דעת מס'  2.2104של הוועדה" ,עובד מועצה  #חבר ועד מקומי".

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

בעקבות הביקורת מסרו המועצה האזורית הגליל התחתו וגזבר המועצה כי הגזבר הגיש את
התפטרותו מכהונתו בוועד המקומי הזורעי ,ומזכיר המועצה האזורית מגילות י המלח הודיע
לוועד המקומי קליה באוגוסט  2009על הפסקת כהונתו בוועד המקומי.

כפל כהונה במועצה אזורית
הוועדה לניגוד ענייני קבעה בחוות דעת כי "אי מקו שמי שמכה בוועד יהיה ג חבר המועצה
האזורית ,בעלת סמכויות ההכרעה והפיקוח בכל הנוגע לענייני הוועד") 61להל & איסור כפל
כהונה( .היוע המשפטי לממשלה אימ את חוות הדעת ,והיא פורסמה בחוזר מנכ"ל משרד
הפני .62נקבע שחוות הדעת תיוש מהבחירות הראשונות שיתקיימו לאחר שניתנה ,דהיינו
מנובמבר  .2007על פי הוראות המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפני ,שהתבססו על חוות
הדעת האמורה ,חברי ועד מקומי שכיהנו ג כחברי מועצה אזורית התפטרו מאחד מתפקידיה.
לבית המשפט הוגשו עתירות נגד הוראות חוזר המנכ"ל לאסור כפל כהונה 63והוגשה פנייה למפקח
הארצי על הבחירות לבטל את האיסור האמור לגבי חבר ועד מקומי באחד היישובי שבתחו
שיפוטה של המועצה האזורית גזר .64לשכת המפקח הארצי על הבחירות השיבה לפונה במכתב
בפברואר  2009כי לאחר התייעצות הוחלט להשהות את הדרישה להתפטרות מאחד התפקידי עד
שתושג הכרעה בעתירות התלויות ועומדות בעניי איסור כפל כהונה.
באוגוסט  2009כתב בעניי זה מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ליוע המשפטי של משרד הפני
כי "מיותר להדגיש את הבעיות שנוצרו במועצות" בעקבות חוזר המנכ"ל ומכתב מלשכת המפקח
הארצי על הבחירות.
הביקורת העלתה כי אמנ היו שהתפטרו מאחד מתפקידיה עקב איסור כפל הכהונה ,א $רבי
אחרי המשיכו עדיי להיות ה חברי מועצה אזורית וה חברי ועד מקומי.
‰Â‰Î‰ ÏÙÎ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÈÚ· ÚÈ¯Î‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ıÚÂÈ‰˘ Û‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Â‡Ï
Â‚ÂÚ Û‡ Ô‰Â ,‰Ê ‡˘Â· ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ıÓÈ‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
·Ì‰Ó „Á‡Ó ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘ È‡ÏÓÓÓ ÌÈ„Á‡ Ï˘ Ì˙Â¯ËÙ˙‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ
.ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘· ÌÈ¯Á‡ Ï˘ Ì˙Â¯‡˘È‰Â
משרד הפני מסר בתשובתו כי "בימי אלו" מקיי שר הפני ,בשיתו! הגורמי המקצועיי
במשרד המשפטי ,דיוני ובחינה של סוגיית איסור כפל הכהונה במועצה אזורית.
__________________
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חוות דעת מס'  2.2105של הוועדה" ,חבר המועצה האזורית אינו רשאי לכה כחבר ועד מקומי".
חוזר מנכ"ל  7/2007מ.7.10.2007#
עת"מ  ;'Á‡Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ' 'Á‡Â È„ÈÂ„ 200/08עת"מ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ' 'Á‡Â ÈÂÙ Ô¯ 1028/09
.'Á‡Â
מכתבו של מר הנרי אלוש מהיישוב רמות מאיר למנהל הבחירות למועצה האזורית גזר מפברואר
.2009
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הוועדה לניגוד ענייני ציינה בתשובתה מאפריל  2010כי בתי המשפט שדנו בעתירות נגד איסור
כפלי הכהונה לא נתנו צווי ביניי בנושא .לפיכ $אי לכאורה מניעה משפטית לייש את איסור
כפל הכהונה .הוועדה הוסיפה כי ביוני  ,2009בדיו שנתקיי בבית המשפט המחוזי בירושלי
באחת העתירות ,65ביקש בית המשפט מהפרקליטות לפנות לשר הפני כדי שישקול לעג בצו
המועצות האזוריות את איסור כפל הכהונה והציע כי יפסוק בעניי א לא יתוק צו המועצות תו$
שנה מיו הדיו .הוועדה ציינה עוד כי בחודש אוקטובר  2009הודיע המפקח הארצי על הבחירות
למועצות האזוריות כי ההנחיות השונות שאישרו את כפל הכהונה & בטלות ומבוטלות.

פיקוח משרד הפני
כבא כוחה של הממשלה שר הפני מוסמ $לפקח על פעולותיה של הרשויות המקומיות ,דבר
המוצא את ביטויו במגוו של חוקי ,ביניה צו המועצות האזוריות .66במאי  2009החליטה
ממשלת ישראל 67להקי רשות פני&ממשלתית במשרד הפני לבקרת רשויות מקומיות )להל &
רשות הבקרה( "במטרה להגביר את הבקרה הממשלתית והבקרה הציבורית בנוגע להתנהלות של
הרשויות המקומיות ,ליעילות עבודת ולאיכות השירותי שה מספקות" .בהחלטה נקבע כי
"מנהל רשות הבקרה ימונה על ידי שר הפני ,באישור הממשלה ,בתו 90 $יו ממועד קבלת
החלטה זו ,בהתא להמלצות ועדת איתור ובאישור הממשלה" ,ואול עד דצמבר  2009לא הקי
שר הפני את הרשות.
˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
˙Â‡Ó ÏÏÂÎ‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ „·Â¯ Ì‰˘ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
:Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ì‰È·Èˆ˜˙Â ,ÌÈ·˘Â˙ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ
 .1משרד הפני לא ניהל מאגר נתוני על ועדי מקומיי; מאגר כזה צרי $לכלול מידע על
בקשות שהוגשו למשרד להטלת ארנונת ועד מקומי ,על סכו ארנונת הוועד המקומי שאותו
ביקשו הוועדי המקומיי להטיל ועל החלטות המשרד בעניי .נוס! על כ ,$המשרד לא עקב אחר
יישו החלטותיו.
 .2נדב $מרכזי בפיקוח ובבקרה על התנהלות של הרשויות המקומיות הוא בדיקת תקציביה
המאושרי ומעקב אחר הדוחות הכספיי שלה .הבדיקה העלתה כי האג! לביקורת ברשויות
המקומיות במשרד הפני לא פיקח על תקציבי הוועדי המקומיי ועל התנהלות הכספית ולא
כלל בתכנית הביקורת שלו ,הנעשית באמצעות רואי חשבו שהוא מעסיק ,בדיקה של דוחותיה
הכספיי של הוועדי המקומיי ושל דיווחיה בעניי זה .האג! ג לא הנחה את רואי החשבו
לכלול בדוחות המועצות האזוריות את ההכנסות וההוצאות של הוועדי המקומיי .לפיכ $אי
למשרד הפני מידע על התנהלות הכספית של הוועדי המקומיי.
__________________
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עת"מ .'Á‡Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ' 'Á‡Â ÈÂÙ Ô¯ 1028/09
ראו מבקר המדינה" ,(2006) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,יחסי גומלי בי הרשויות
המקומיות ובי משרד הפני" ,עמ' .83#37
החלטה מס' .193

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ È·Èˆ˜˙ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ Ï˘ ¯‚‡Ó Ï‰ Ï ÂÈÏÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÁÂ„ ÏÚÂ Ì‰Ï˘ ÌÈÒÓ‰ ÈÂÂˆ ÏÚ
 .3משרד הפני אינו יודע אילו מחברי הוועדי המקומיי ביישובי ה ג חברי האגודות
החקלאיות מכוח עקרו "זהות הוועדי" ,והוא ג אינו מתעדכ בשינויי בהרכב הוועדי הללו
לאחר בחירות לאגודות החקלאיות )מדי שנתיי(.
 .4בצו המועצות האזוריות נקבע כי "הממונה רשאי ,באישור השר ,לקבוע את המספר המרבי
של העובדי שיעסיקו ועדי מקומיי ויכול שייקבע כאמור לכלל הוועדי המקומיי או לסוגי
ועדי" .68הביקורת העלתה כי משרד הפני לא קבע תק ייעודי למשרות לניהול הוועדי
המקומיי ולא פרס הנחיות כלשה לגבי היק! המשרות הנחוצות לתפקוד.
Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈÏ„ÂÓ Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‡˙‰· ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,Ô˘ÂÈ‡Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎÏÂ ˙Â¯˘Ó‰ ÌÂ‚È‡Ï ,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ
.˙ÈÏÙˆÈ ÂÓ‰ Â˙ÂÏÈÚÙÂ ÂÈÙÂ‡ ,·Â˘ÈÈ‰ Ï„Â‚Ï
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא מוטלת עליו החובה הראשונית
והעיקרית לקיי פיקוח על הוועדי המקומיי ,וסמכותו בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על התנהלות
היא סמכות שיורית ומשנית המוגבלת למספר מצומצ של פעולות .המשרד טע כי כחלק
מהמדרג הדו&רובדי על המועצה האזורית לבקר ,להנחות ולהדרי $את הוועדי המקומיי במילוי
תפקידיה ולפקח על פעילות בהתא לסמכויות האישור ,הבקרה וההתערבות שהוקנו לה
בתיקו לצו המועצות האזוריות.
ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÈÙÏÎ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,ÔÈ„‰ ÈÙÏ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂËÏ˘‰Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡Â‰ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ .‡„È¯‚ ˙ÂÈ ˘ÓÂ ˙ÂÈÏÂ˘ Ô È‡ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
È·˘Â˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ .ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ˙ ÔÎÏÂ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ÈÓÂ˜Ó‰
‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ó :„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰Ï‡ ÌÈ„ÚÂ È„È ÏÚ ÌÈÏ‰Â Ó‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯‚ ‰ È„Ó‰
˘˙Â¯Â˜ÓÂ ,ÌÈ·˘Â˙ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˜È ÚÓ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
˙˜ˆÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈÒÓ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó ,ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ,Ì‰È·È
ÌÈ„ÚÂÂ· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰· .˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ ÏÚÂ
Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ÂÒ‚ ,ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ Ô‰˘ ,˙ÂÈÙÂ˙È˘ ˙Â„Â‚‡ Ì‰ÈÏÚ Ï ÂÒ Î ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓÂ
‡ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ¯„Ò‡Ó ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ÂÏ Ï
Ì È‡˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ,‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ,ÂÈÏÚ .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
È¯·Á ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ¯„ÒÂÓ
‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ÏÂ ÔÈ„· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Ì‰· ÚÈÓË‰Ï ,ÌÈ¯Á· ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
ÌÈÙÒÎ· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯˜·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
ÏÚÂ ÌÈÒÓ‰ ÈÂÂˆ ÏÚ ,Ì‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ ¯‚‡Ó Ï‰ Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ ,ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ
.Ì‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰
__________________
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מענקי האיזו למועצות האזוריות
המקורות המשמשי את הוועד המקומי להענקת השירותי המוניציפליי שהואצלה לו הסמכות
לתת ה הכנסות עצמיות שעיקר ארנונת ועד מקומי וכספי המועצה האזורית .בשנת  2009היה
ִ
תקציב הכולל של  395ועדי מקומיי שהשיבו על השאלוני ששלח משרד מבקר המדינה
כ& 470מיליוני ש"ח :השתתפות המועצות בתקציביה הסתכמה ב& 107מיליוני ש"ח )כ&22.8%
מ התקציב בממוצע( ,והשאר &  363מיליוני ש"ח )כ& & ( 77.2%מהכנסות הוועדי ממקורות
עצמיי.
משרד הפני מקצה כספי לסיוע לרשויות המקומיות בעיקר באמצעות מענקי משני סעיפי
נפרדי בתקציב המדינה & התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח .בתקציב הרגיל כלולי מענקי האיזו
שנועדו להשלי את הכנסותיה העצמיות של הרשויות המקומיות כדי להבטיח שכול יוכלו לספק
לתושביה רמה בסיסית של שירותי מוניציפליי .מענקי האיזו שניתנו לרשויות המקומיות
בשנת  2008הסתכמו ב& 2,635מיליוני ש"ח ,69מה כ& 547מיליוני ש"ח הוענקו למועצות
האזוריות.
משנת  2004מקצה משרד הפני את מענקי האיזו לרשויות המקומיות על פי נוסחה לחישוב
ההקצאה שעליה המליצה ועדת גדיש) 70להל & נוסחת גדיש( .מענק האיזו לרשות מקומית בשנה
מסוימת מחושב לפי ההפרש בי ההוצאה לנפש להכנסה לנפש בתחומי הרשות בשנה שקדמה לה.
ככל שההפרש גדול יותר ,מענק האיזו גדול יותר .חישוב ההכנסה לנפש נעשה על בסיס ההכנסה
מארנונה כללית בתחומי הרשות המקומית.
הביקורת העלתה כי הדוחות הכספיי המבוקרי של המועצות האזוריות ,שה בסיס הנתוני
לחישוב מענקי האיזו למועצות האזוריות ,לא כללו את ההכנסות של הוועדי המקומיי
הפועלי בתחומי שיפוט ,בה הכנסות מארנונת ועד מקומי ,ואת הוצאות הוועדי על שירותי
מוניציפליי ביישובי.
˙ÂˆÚÂÓÏ ÔÂÊÈ‡‰ È˜ ÚÓ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ˘Ù Ï ‰Ò Î‰‰ ·Â˘ÈÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÒ Î‰ Ì¯Â˜Ó˘ Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈ·˘Â˙Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
 .1המועצה האזורית עמק חפר קיבלה בשנת  2008מענק איזו בס $כ& 10.2מיליוני ש"ח .בשנת
 2007הסתכמו ההכנסות העצמיות של  16ועדי מקומיי הפועלי בתחו שיפוטה בכ&11.2
מיליו ש"ח ,וה לא דווחו למשרד הפני.
 .2המועצה האזורית חו! הכרמל קיבלה בשנת  2008מענק איזו בס 9.4 $מיליו ש"ח .בשנת
 2007הסתכמו ההכנסות העצמיות של  18ועדי מקומיי הפועלי בתחו שיפוטה בכ& 7.7מיליו
ש"ח ,וה לא דווחו למשרד הפני.
__________________
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מתו -נתוני היחידה לכלכלה ומידע של מרכז השלטו המקומי בישראל.
ועדה שמונתה בפברואר  2000כדי לבחו את הקריטריוני להקצאת מענקי האיזו לרשויות
המקומיות ולמצוא דרכי לתיקונ.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

ההכנסות העצמיות של הוועדי המקומיי ג לא קיבלו ביטוי בביאורי לדוחות הכספיי
המבוקרי של המועצות האזוריות עמק חפר וחו! הכרמל.
,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙ÂÒ Î‰‰˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Â˘ÈÁ· ÔÂ·˘Á· ˙Â‡·ÂÓ Ô È‡ ,ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÂÓÈÓÏ Ô¯˜ÈÚ· ˙Â„ÚÂÈÓ‰
˙Ï˘ÓÓ ‰˙ˆ˜‰˘ ÏÏÂÎ‰ ˜ ÚÓ‰˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ ,˘È„‚ ˙ÁÒÂ ÈÙ ÏÚ ÔÂÊÈ‡‰ È˜ ÚÓ
ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰Â ,ÈÂ‡¯Î ˜ÏÂÁÓ Â È‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ Ï‡¯˘È
·.˙Â¯Á‡Ï ÂÓÂˆÓˆ·Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ Â˙Ï„‚‰
המועצה האזורית עמק חפר מסרה כי אכ ,בתקציב המועצה באי לידי ביטוי הכנסות המועצה
שמקור בצו המסי שלה בלבד .המועצה האזורית חו! הכרמל מסרה בתשובתה כי יש להבהיר
למע האיזו שג הוצאות הוועדי המקומיי לא הובאו בחשבו במענק האיזו.
˙¯‚ÒÓ· ‰ ˘ È„Ó Â‚ÈˆÈ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„ÏÎ ‚ˆÂ˙ ÍÎÂ ,ÔÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÁÂ
.˙Â‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
ÏÂÏÎÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ
·˙ÌÏ˘ Ú„ÈÓ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â·¯Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ È„È· ‰È‰È ÍÎÂ ,ÔËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ
.Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ
משרד האוצר ציי בתשובתו כי לדעתו "נדרש לכלול בדוחות הכספיי של מועצות אזוריות
נתוני לגבי הוועדי המקומיי כ $שבסיס המידע לצור $קבלת החלטות יהיה מלא ויאפשר
הקצאה אופטימלית של מענקי האיזו לכלל הרשויות המקומיות .יובהר כי משרד האוצר יפנה
בעניי זה למשרד הפני לצור $תיקו המעוות".
משרד הפני מסר בתשובתו כי "ככל שיש לדעת המבקר להוסי! להכנסה הפוטנציאלית של
המועצות האזוריות את מסי הוועד המקומי ,יש כורח במקביל לשנות את היק! ההוצאה
הנורמטיבית במועצות האזוריות בהתא להוצאות המבוצעות באמצעות הוועדי המקומיי".
האג! לביקורת במשרד הפני ציי כי ע הכנת דוחות כספיי מבוקרי מאוחדי וע הכנת
תקציבי ועדי מקומיי בהתא לנהלי ולהוראות שלו יוכל משרד הפני לשפר את הקצאת
המשאבי לרבות מענקי האיזו לרשויות .הוא מסר כי משנת  2009תחויב כל מועצה אזורית למלא
דוח בקרה ע נתוני ההכנסות וההוצאות של כל ועד מקומי בתחומי המועצה; יפורטו בו הרכב
ההכנסות ממקורות חיצוניי וממקורות עצמיי של הוועד ורשימת השירותי שהוא מספק .האג!
לביקורת הוסי! כי דוח זה ייבדק מדגמית על ידי רואי החשבו שמינה משרד הפני לבקר את
המועצה האזורית ולאחר מכ יועבר למשרד לריכוז הנתוני של כל המועצות בישראל.
בינואר  2008דנה הממשלה ב"הגדלת ההכנסות העצמיות ברשויות המקומיות" והחליטה להנחות
את שר הפני "להקי ועדה ציבורית לבדיקה מחודשת של הנוסחה הנוהגת בהקצאת מענקי
האיזו') ,נוסחת גדיש'( ,שתבח הא וכיצד יש צור $בביצוע שינויי בנוסחה זו ,על בסיס הניסיו
שהצטבר בהפעלתה".
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ÔÂÊÈ‡‰ È˜ ÚÓ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ Ì‚ ÔÁ·˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· Á˜È˙Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ
.Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰
ÏÏ˜˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎ Ï˘· .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚Â ˙ÂÙÈ˜˘
ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ‚· Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ Ô‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ Ô‰
Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ‰‡ˆ˜‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜ ÚÓ ·Â˘ÈÁ ˙Ú· ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ
.ÔÂÊÈ‡‰ È˜ ÚÓ

סיכו
˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈ¯„Ò‰·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÛÈ˜ÓÂ ˜≈t«ÒÓ¿ ÔÂ¯˙Ù ÔÈ‡ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
¯Ê‚Ó· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ· ,È„·Â¯-Â„‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙· ‡Ë·˙Ó ‰Ê ¯·„ .˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· Ï‡¯˘È· È¯ÙÎ‰
.ÌÈ·˘Â˙Ï Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· Ú‚ÙÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
ÏÚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÏ˘Î Ì ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈ Â‚¯‡‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ,˙ÂÏÈÚÈ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ
.ÌÈÓÏÂ‰
˙È‡ÓˆÚ ˙Â˘È Ï˘ „ÓÚÓ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂÏ ˜È Ú‰Ï ıÂÁ Ì‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ô‰È‚ÂÒ ÔÈ· ‰ Á·‰ ‡ÏÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ
ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÂˆÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯‡˘‰ ÔÈ· ,Û˙Â˘Ó· ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰
ÔÂ¯˙È‰ Ï˘ÓÏ - ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙ÓÂÚÏ ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È Ô‰Ï ÌÈ˜È ÚÓ‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â˘¯Ï
ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·Â ÌÈÊ¯ÎÓ· ÔÂÈÒÈ ·Â ˙ÂÁÓ˙‰· ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ,Ï„Â‚·
.ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ
‰ÈÈ · Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Úˆ·Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÍÎÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÎ‰Â Ú„È‰ ÁÎÂ ,ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ˙˘˙Â
˙Â„Â·Ú Ï˘ ÚÂˆÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ÏÂˆ‡Ï ˙ÂÈ‡˘¯ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ Ì‡
.ÌÙ˜È‰Â Ì˙ÂÏÚ ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÙÂ‡ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÈÏ·Â ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ ÈÏ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÁÂ˙ÈÙ
,Ï"Î Ó È¯ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
,ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯ÚÏ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ÏÂ ˙Â·È˘È ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ ÂÚÈ„ÈÂ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰
ÂÈÏÚ .Ì‰Ï˘ ˙È˘È‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯È‰·‰ÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏÂ ˙Â‡˘¯‰Ï
ÌÈÏÏÎ ÂÏÈ‡ ÈÙ ÏÚ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÚÙÏ ÂËÈÏÁ‰ ‡Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂÏ ˙Â¯Â‰Ï
.ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ Ì‰È˙Â Â·˘Á ˙‡ Ï‰ Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ‡ Â·˘Á
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˙Â‡¯Â‰‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ÌÈ Ù‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ ÌÈ·Â‚˘ ‰ Â ¯‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÚ‚Â ‰
.˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ì‰Ï ˙ÂÏˆÂ‡˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈ·˘Â˙Ï
,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï Á˙Ù Á˙ÂÙ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó ,ÏÈÚÈ "ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙Â‰Ê" ¯„Ò‰ Ì‡ ˜ÙÒ
.Ì‰Ï ÌÈ ˙È ‰ ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯·Â ÌÈ·˘Â˙‰ ‚ÂˆÈÈ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï
.ÂÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ
˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÈÏ˘ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙‡Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ È„È ÏÚ Ì‰Ó ˙ÂÈÏÙÈˆÈ ÂÓ‰
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÂ‚ ˙ÂÎÓÒ·˘ ˙ÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÊÎ¯Ó
¯Ú·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .·Â˘ÈÈ· ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈ˙
˙Â„Â‚‡Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ¯Â˘¯˘ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡
.˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ Â˙ Ì È‡˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ Ô‰˘ ,˙ÂÈÙÂ˙È˘‰
˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ Ì‚ Â· ÏÂÏÎÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜ ÚÓ ·Â˘ÈÁ ˙Ú·
ÌÈÈ˜Ï ÍÎÂ ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ‚· Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡Â ‰ Â ¯‡Ó ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Â·‚˘
„¯˘Ó ÏÚ .˜ ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÂÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â‡ ÈÂÏ‚
ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· Û˜˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ ˘Â¯„Ï ¯ˆÂ‡‰
.ÔÂÊÈ‡‰ È˜ ÚÓ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Ì‚Ù ÏÂÙÈÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÌÂ˘ÈÈÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‡·ÂÓÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙¯Â˜È·· ÂÙ˘Á ˘
˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ‰Á È ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÊÎ¯Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰
.ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÈÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú·
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ע תהליכי הרס המצוק החופי
תקציר
חופי הי התיכו באר משתרעי לאור כ 197ק"מ .מגבול רצועת עזה בדרו ועד
גבעת אולגה בצפו מתמש לסירוגי ,לאור כ 60ק"מ ,מצוק כורכר חופי תלול
בעורפה של רצועת חו #חולית צרה ,שרוחבה נע בי  10מטרי עד  30מטרי .המצוק
החופי בנוי משכבות מתחלפות של כורכר ,חמרה וחול.
המרכיבי העיקריי של רצועת החו #של ישראל בקטע שבי עכו לרצועת עזה ה
סדימנטי) 1חול ,2טי( שהוסעו מנהר הנילוס לדלתא של הנילוס .לאור חופי
ישראל כי)ו ההסעה העיקרי של הסדימנטי הוא לצפו ,במקביל לקו החו#
המקומי.
מצוק הכורכר החופי נהרס בקביעות ,א כי בקצב לא אחיד ,ואגב כ נסוג מזרחה.
נסיגת המצוק מקורה בעיקר בתהלי גאולוגי דינמי טבעי ,אול במאה השני
האחרונות הוא תהלי ההרס והנסיגה של המצוק בשל פעולות שביצע האד
בסביבת החו.#
הגורמי הסביבתיי להרס המצוק ה בעיקר גלי הי המלחכי את בסיס )בוה(
המצוק וגורמי לסילוקו של החול המשמש כהגנה טבעית למצוק; הנגר העילי
החור ערוצי על גבי המצוק; הרוחות והגשמי .התחממות כדור האר  3ועליית ר+
פני הי במאה האחרונה מחריפות את תהליכי הרס המצוק .פעילות האד בחופי
 בנייה ,כריית חול והקמת מבני ימיי מלאכותיי ,כמו שוברי גלי למיניה,
נמלי ומעגנות )למשל ,נמל אשדוד והמרינות בהרצלייה ובאשקלו(  משנה את
מאז החולות וגורמת להיצר)ת החו #ולחשיפת המצוק לפגיעת גלי הי .עבודות
בנייה ופיתוח בגג המצוק גורמות ליצירת עומס על המצוק ,להגברת הנגר העילי
ומאיצות את הרס המצוק.
המצוק בישראל נסוג במאה העשרי בכ 20מטר בממוצע :נסיגה ממוצעת של כ20
ס"מ ,ולפעמי א #כ 30ס"מ בשנה .יש להניח כי שינויי האקלי בעול ישפיעו ג
על קצב הרס המצוק.
__________________

1
2
3

סדימנט הוא משקע עפר שנוצר מסחיפה של זרמי מי.
החול הוא המרכיב העיקרי של רצועת החו בי קו העומק  30מטר בקירוב ועד שפת הי ,ושל
המצוק החופי והדיונות החופיות.
ראו מבקר המדינה) Ï‡¯˘È· ‰ÓÓÁ ÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ· ÏÂÙÈË‰ ÁÂ„ ,דצמבר .(2009
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פעולות הביקורת
בחודשי ינואר עד אוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את התמודדות של
השלטו המקומי והמרכזי ע סוגיית הרס המצוק .הבדיקה נעשתה בעיריית
אשקלו ,בעיריית הרצלייה ובעיריית נתניה ,וכ במועצה האזורית עמק חפר .בדיקות
נעשו ג במשרד להגנת הסביבה ,במשרד ראש הממשלה ,במינהל מקרקעי ישראל
)להל  ממ"י( ,במינהל התכנו שבמשרד הפני  ,ברשות העתיקות ,במכו לחקר
ימי ואגמי לישראל בע"מ ובמכו הגאולוגי.

עיקרי הממצאי
הנזקי והסכנות הנגרמי מהרס המצוק
במצוק מתרחשות גלישות סלעי ועפר ומפולות בתדירות משתנה ,וה עלולות לגרו
לאבד רכוש ולפגיעה בנפש ה במפלס החו #וה במפלס המצוק .בשני האחרונות
אירעו מקרי שבה התמוטטות חלקי מצוק גרמה למות או לפציעת של אנשי
ששהו בקרבת המצוק .מבני )בתי מלו ,בתי מגורי ( ותשתיות שנבנו במש $השני
על שפת המצוק נמצאי ברמות שונות של סיכו בשל ההחמרה במצבו :כ $למשל
חלק מבתי המגורי במושב בית ינאי שבתחו המועצה האזורית עמק חפר ,הבנויי
על שפת המצוק.
התמוטטות המצוק ונסיגתו גורמות להרס מסיבי של אתרי העתיקות הנמצאי על גג
המצוק ובסביבתו ועל קרקעית הי  :השרידי העתיקי הבנויי על גג המצוק בג
הלאומי אפולוניה ובג הלאומי תל אשקלו נמצאי בסכנה בשל תהליכי
ההתמוטטות; בעקבות הקמת המרינה בחו #אשקלו התמוטטו שרידי עיר עתיקה
ונפלו לי .
נסיגת המצוק מזרחה גורמת למעשה לאבד שטחי קרקע .העיר נתניה למשל,
שלאור $רוב רצועת החו #שלה משתרעי מצוקי כורכר תלולי  ,הפסידה מאז 1958
 100דונ קרקע לאור $גבולה הימי  ממוצע נסיגה של כ 10מטרי לכל אור $חופי
העיר בתקופה של  44שני  .הרס המצוק גור לנזקי נוספי  ,כמו פגיעה בערכי
טבע ונו.#

פתרונות אפשריי להרס המצוק

בעול מקובלות כמה גישות להתמודדות ע נסיגת המצוק החופי ,להל אחדות:

גישת האל מעש מתאימה לאזורי פתוחי או לאזורי שיש בה סחיפת חול
מועטה שאינה מסכנת את החו ;#הזנת חול מלאכותית לצור $הרחבת החופי
נחשבת שיטה "רכה" שפגיעתה בסביבה מועטה יחסית א $מחייבת את קיומ של
מאגרי חול זמיני ומתאימי .
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מבני ימיי כמו שוברי גלי מנותקי  4נועדו להרחיב את החו #ולהאט את קצב
התמוטטות המצוק .שוברי הגלי  ,כדוגמת אלו שנבנו בחופי נתניה ואשקלו ,אמנ
מגני בעורפ על החו #והמצוק א $גורמי לפגיעה באזורי הסמוכי לה  ,בדר$
כלל מצפו .שוברי הגלי חוסמי ומשבשי את הסעת החול וצוברי חול
בסביבת  ,וכ $גורמי לגריעתו )התחתרות החול( בחופי שב"המש $הזר "
ולחשיפת המצוק באות אזורי  .קירות תמ $למצוק ומסלעות )מבני הצמודי
לבוה המצוק( האמורי להג על המצוק מפני התמוטטות ,גורמי ג ה במש$
הזמ להצרה של רצועת החו) #עד כדי היעלמותה( ולגריעת חול באזורי הסמוכי .
אמצעי נוספי להגנה על המצוק ה מיתו שיפוע המצוק )לעתי עד כדי ביטולו(;
שתילת צמחייה מייצבת מתאימה והנחת רשתות מסמרי על גבי המצוק למניעת
סחיפת החול; פעולות להסטת מי הנגר העילי מזרחה.

התמודדות השלטו המרכזי ע הרס המצוק
נסיגת המצוק ידועה למוסדות השלטו המרכזי זה שני רבות ,וכבר בשנת 1992
פרס המכו הגאולוגי  בהזמנת ממ"י  דוח בנושא .א #כי היו מודעי לחומרת
מצב המצוק ,כמעט שלא פעלו משרדי הממשלה המעורבי לקידו הפתרונות
האפשריי  .נהפו $הוא ,בשנות התשעי של המאה העשרי הוקמו בישראל כמה
מבני ימיי )בעיקר המרינות באשקלו ובהרצלייה( שא #החמירו את מצב המצוק.
דוחות וניירות עמדה שוני שהוכנו בהזמנת משרדי הממשלה לא הבשילו לכלל
פעולה .עוד יצוי כי המשרד להגנת הסביבה 5הציע כבר בשנת  1999להכי מסמ$
מדיניות לממשלה בנושא הגנת המצוק ,אול פעולותיו בעניי זה לא נשאו פרי.
הוועדה לשמירה על הסביבה החופית )להל  הולחו" 6(#שבמשרד הפני הוקמה
בשנת  ,2005כמוסד התכנו האמו על שמירת הסביבה החופית .הולחו" #קיימה
כמה דיוני עקרוניי בנושא המצוק א $לא יזמה תכנית לשיקו המצוק ולשמירה
עליו .לבד מתיקוני נקודתיי משרד הפני ג לא יז תיקו כולל לתמ"א  13
תכנית המתאר הארצית לחופי הי התיכו שאושרה כבר לפני יותר מ 27שנה 
שצרי $לשק #את השינויי שחלו מאז קיבלה התמ"א תוק #ולקבוע את אמצעי
ההגנה על המצוק בכל חופי האר.-
בעקבות פניית רשויות מקומיות שונות למשרד ראש הממשלה לקבל את סיועו
בהגנה על המצוק המתמוטט ,ובעקבות יזמה של המשרד להגנת הסביבה להכנת
מסמ $מדיניות ,מינה משרד ראש הממשלה בשנת  2005ועדת היגוי לנושא
בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה ואנשי מקצוע .הוועדה נועדה לעצב את דרכי
ההתמודדות ע הרס המצוק ולגבש קווי מנחי למדיניות לאומית בנושא .הצפי
__________________

4
5
6

שוברי גלי הבנויי במקביל לקו החו.
בשמו הקוד  :המשרד לאיכות הסביבה.
בחוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד ,2004ובחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965נקבעו
הוראות מיוחדות בתחו הסביבה החופית )תחו של  300מטר מקו המי ( ,לפיה הפקדה ואישור
תכנית החלה בתחו הסביבה החופית כפופי לאישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית.
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שקבעה הוועדה להגשת מסמ $המדיניות לממשלה בנושא פתרו הקבע של בעיית
המצוק הוגדר לתקופה של כשנה ,ומועד תחילת העבודה נקבע לפברואר .2006
עבודתה של ועדת ההיגוי נמשכה מעל למתוכנ .באוקטובר  2008כתב משרד ראש
הממשלה למשרד מבקר המדינה כי המועד הצפוי לסיו עבודת הוועדה ולהגשת
מסמ $המדיניות לממשלה הוא סו #שנת  ;2008אול רק בחודש אפריל  2010הוגש
המסמ $לממשלה ואומ -על ידה.7
התארכות תקופת העבודה של ועדת ההיגוי גרמה לכ $שהרשויות המקומיות ומינהל
התכנו במשרד הפני עמדו במצב של איודאות בנוגע לפתרו המיטבי ולתחולת
האחריות התפעולית והתקציבית.
במהל $כל התקופה שבה פעלה ועדת ההיגוי להכנת מסמ $המדיניות )כארבע שני (,
לא נוצל הזמ היקר לביצוע פעולות ניטור; יודגש כי מעקב רצי #אחר קצב נסיגת
המצוק והחופי חיוני ביותר לש קביעת הנחיצות של אמצעי ההגנה השוני
וסוג .
פרסומו של מסמ $המדיניות הוא צעד בעל חשיבות רבה ,אול הוא רק צעד ראשו
בגיבוש הפתרונות להגנת המצוק ,ולאחריו יש לפעול לגיבוש פתרונות מעשיי
לבעיה ולהוציא לפועל .התנהלות של משרדי הממשלה מעידה על סחבת בתהליכי
קבלת ההחלטות בעניי ההגנה על המצוק .במש $שני רבות ,כבר מאז שנות
התשעי של המאה העשרי  ,נדונו הצעות שונות לפתרו בוועדות השונות בלי שמי
ממשרדי הממשלה נטל על עצמו אחריות לקבלת החלטות מעשיות ,ובינתיי
מחריפי מצבו של המצוק והסכנות הגלומות בו.
התמודדות הרשויות המקומיות ע הרס המצוק
 .1במהל 15 $השני האחרונות השקיעה עיריית הרצלייה מאמצי ומשאבי
בלימוד בעיית המצוק ופתרונותיה האפשריי  .העירייה הזמינה כמה סקרי לחקר
היצרות החו #ונסיגת המצוק וקיבלה המלצות לפתרו המצב .בנובמבר  2004אימצה
העירייה את החלופה שהמליצה על הקמת שוברי גלי  .הולחו" #דנה בהצעת
העירייה ביולי  2005ואחר כ $ביולי ) 2008כעבור שלוש שני בלבד( ,ודרשה ממנה
להכי תכנית מפורטת .עד למועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009לא הגישה
העירייה לולחו" #את התכנית המבוקשת והיא חדלה לקד את הפתרו שהציעה
להגנת החו #והמצוק .העירייה הלינה על כ $שהיא נדרשת להוציא סכומי כס#
ניכרי לצור $הצגת תכנית מפורטת ,ושהיא נדרשה על ידי הולחו" #לבחו מחדש
חלופות שכבר בחנה בעבר.
לאור מצבו הקשה של המצוק בג הלאומי אפולוניה החליטה ראש עיריית הרצלייה
לבחו דרכי לפתרו הרס המצוק באפולוניה ,במקביל לבחינת פתרונות להרס
המצוק לאור $כל חופי הרצלייה .בשנת  2004הקימה ראש עיריית הרצלייה ועדה
בהשתתפות נציגי העירייה ,המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגני ורשות
__________________
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העתיקות ,בחיפוש אחר פתרו מיידי וזמי להבטחת יציבות המצוק באפולוניה.
באוגוסט  2004אימצה הוועדה את החלופה של קיר י הבנוי מסלעי  ,שהציע
המהנדס הימי שהעסיקה .במש $כשלוש שני )בתקופה שבי נובמבר 2004
לפברואר  (2008קיימה העירייה מגעי ע המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל את
אישורו הסופי לפתרו המוצע .בתקופה האמורה המשרד להגנת הסביבה שינה את
דעתו כמה פעמי  ,וקיבל לבסו #את הפתרו הראשוני .לדעת משרד מבקר המדינה
התמשכו ההליכי לאישור הפתרו להרס המצוק באפולוניה באופ בלתי סביר.
עוד ביולי  2005ביקשה הולחו" #מעיריית הרצלייה להציע פתרו מהיר למצוק
באפולוניה כחלק מפתרו כולל לשיקו החו #והמצוק .הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה הרצלייה נתנה בנובמבר  2007היתר בנייה להקמת קיר הי למצוק .הוועדה
המקומית יידעה את הולחו" #על החלטתה זו ,א $לא הביאה את העניי לדיו בפניה.
הולחו" #מצדה לא דרשה לבחו את היבטיו התכנוניי של הפתרו המוצע.
 .2בשנת  ,1996משהחלו להתברר ממדי הנזק שנגר למצוק בעקבות בניית
המרינה באשקלו ,ביקשו החברה הכלכלית לאשקלו בע"מ )להל  החכ"ל(
ועיריית אשקלו להקי מערכת של שוברי גלי להג על החו #והמצוק .הוועדה
למימי חופי שפעלה עד שנת  2004ליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,דרשה
מהעירייה לבצע בדיקות ומדידות ולבחו פתרונות נוספי  ,אול העירייה לא ביצעה
את הדרישות וזנחה את הטיפול בתכניות להגנת המצוק בנימוק שאי לה התקציבי
הדרושי לכ .$עוד הועלה כי פעולות הניטור והמעקב אחר מצב החו ,#שהיה על
החכ"ל והעירייה לבצע בעקבות הקמת המרינה ,לא בוצעו כנדרש ולא יכלו לשמש
בסיס לקבלת החלטה.

8

כעבור שני  ,בדיו בנושא הרס המצוק באשקלו שהתקיי במרס  2005בוועדה
לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ,המלי -המשרד להגנת הסביבה לבדוק את
האפשרות של התקנת מערכת גלילי  9להגנה על בוה המצוק מצפו למרינה  בתור
פתרו זמני .הקמת מערכת הגלילי אושרה על ידי הולחו" #ביוני ובאוגוסט .2005
נמצאו ליקויי רבי בהקמת מערכת הגלילי ובתחזוקתה :עיריית אשקלו לא
הכינה תכנית לניקוז הנגר העילי במקביל להתקנת הגלילי  ,כפי שדרשה הולחו",#
וזרימתו המשיכה לפגוע ביציבות המצוק; הביצוע של המערכת לא תא את התכנו
המקורי שאישרה הולחו" ;#פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק והחו #לא נעשו
כנדרש; ובסופו של דבר לא אכפו העירייה והחכ"ל על החברה שהקימה את מערכת
הגלילי למלא את כל התחייבויותיה לתחזוקתה ,לפי החוזה שנחת עמה ,ולא פעלו
לשיקו ולתחזוק המערכת שנהרסה זמ קצר לאחר שהוקמה; הולחו" #לא עמדה על
כ $שהעירייה תקיי את החלטותיה במלוא ,ולא ערכה מעקב אחר המערכת
__________________
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החברה היא חברה עירונית בשליטת עיריית אשקלו ,הפועלת בתחומי הבאי  :עבודות תשתית,
פיתוח וסלילת כבישי  ,ניהול נכסי נדל" ,הפעלת המרינה באשקלו וכ הפעלת היכל התרבות
באשקלו.
 geotubeהיא מערכת הבנויה משורות של שקי גליליי העשויי מחומר גאוטקסטילי וממולאי
בחול ,המונחי בתחתית המצוק.
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שנועדה להיות פתרו זמני וניסיוני .איפיקוח ואיהקפדה על ביצוע מערכת
הגלילי כנדרש גרמו לכישלונה.
 .3במש $השני ננקטו בתחו העיר נתניה כמה צעדי להגנה על המצוק ,ובה
הקמת שוברי גלי  ,קירות י מאב ודרבנות .לצעדי הללו הייתה הצלחה חלקית.
עיריית נתניה ג פעלה לחיזוק חלקי מצוק באמצעי זולי וזמיני יותר ,כגו
שתילת צמחייה מייצבת ,הקמת רשתות ברזל ונעיצת מסמרי בקרקע .העירייה
הקימה צוות במינהל ההנדסה של העירייה ,שנועד לטפל באירועי ההתמוטטות
שהתרחשו בקטעי המצוק השוני  ,בהקמת מערכות ניקוז ,בהקמת גדרות והצבת
שלטי אזהרה ,בסילוק סלעי שהידרדרו ,בהקמת מסלעות ובשתילת צמחייה
לצמצו סחיפת העפר.
בשנת  2005הכינה עיריית נתניה דוח מקצועי בנושא הרס המצוק בעיר .הדוח מפרט
דרכי פעולה להגנת המצוק ,בטווח הקצר ובטווח הארו ,$בעלות כוללת של כ213
מיליו ש"ח .בעקבות דוח מבקר המדינה שפורס בשנת  102008החלו העירייה
והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה נתניה להכי תכנית מפורטת לשימור המצוק
באחד מקטעי החו .#עד אוגוסט  2008טר נדונה התכנית בוועדה המקומית ,וממילא
לא הועברה לאישור מוסדות התכנו האחרי .
 .4בשל מיקומ של כמה בתי מגורי במושב בית ינאי על שפת המצוק המועד
להתמוטטות ,מאז ראשית שנות התשעי של המאה העשרי עוסקת המועצה
האזורית עמק חפר  שבתחומה נמצא המושב  בבחינת הצעות להגנת המצוק .א#
על פי שממ"י אישר בפברואר  1997את השתתפותו במימו מערכת ההגנה על המצוק
 בתנאי שהמועצה תציג תכנית מפורטת ,לא השלימה המועצה את הכנת התכנית
עד למועד הביקורת בשנת ) 2009יותר מ 12שנה לאחר מכ( ,וממ"י לא העביר לה
את הכספי שהתחייב לה .
נמצא כי בשני  2000עד  2009שכרה המועצה האזורית עמק חפר מומחי אשר בחנו
את מצב המצוק והציעו לה פתרונות להגנתו .על סמ $המלצותיה הציגה המועצה
לפני המשרד להגנת הסביבה והולחו" #הצעה להגנה על בוה המצוק וגגו .הביקורת
העלתה כי המועצה האזורית עמק חפר החלה בהכנת התכנית לפי הדרישות שהוצבו
בפניה ,א $לא קידמה אותה ולא מילאה אחר התנאי שהציבו לה המשרד להגנת
הסביבה והולחו" ,#מאחר שהתקשתה לממ את העלויות הכבדות .עד למועד סיו
הביקורת ,באוגוסט  ,2009טר הגישה המועצה ולו נוסח ראשוני של התכנית .זאת
ועוד ,במש $השני לא דאגה המועצה לבצע פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק,
כפי שהמליצו לה המומחי ששכרה.
 .5הממצאי מלמדי כי הרשויות המקומיות שהבעיה רובצת לפתח יזמו הצעות
שונות לפתרו וא #שכרו מומחי להכנת סקרי ולמציאת פתרונות לבעיה ,ולש כ$
הוציאו סכומי כס #לא מבוטלי  .חלק מההצעות לפתרו היו מגובשות יותר ואחרות
פחות .בכל מקרה לא עלה ביד של הרשויות המקומיות להוציא לפועל פתרונות אלו.
__________________
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משרדי הממשלה ומוסדות התכנו ,ובראש הולחו" ,#שאליה פנו הרשויות
המקומיות בבקשה לקבל הנחיות ואישורי  ,הטילו את נטל התכנו וביצוע הפתרונות
על הרשויות ,בלי שסיפקו לה כלי והנחיות ברורי להתמודדות ע הבעיה ובכל
פע בחנו את ההצעה הנקודתית שהוגשה לה בלי לגבש תפיסה כוללת של הבעיה.
תפיסה מקיפה הייתה עשויה לחסו $את הכס #והזמ היקרי שהשקיעו הרשויות
השונות ,ולסייע בפתרו הבעיה המשותפת .מ הראוי היה כי משרדי הממשלה
ומוסדות התכנו יאמצו קווי מנחי ברורי בנושא זה ויפעלו מתו $ראייה כוללת
ובתיאו  .דרישות אלה מקבלות משנה תוק #לנוכח החרפת מצבו של המצוק.

התכנו והבנייה בתחו המצוק
 .1עיריית אשקלו והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה אשקלו יזמו הכנת תכנית
מפורטת לשינוי ייעוד של מגרשי הנמצאי על שפת המצוק ,מייעוד למלונאות
לשטח ציבורי פתוח ,על מנת להימנע מבנייה על המצוק הנמצא בסכנה חמורה .אול
העירייה והוועדה המקומית התרשלו במילוי התנאי שקבעה הוועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז דרו במסגרת הליכי אישור התכנית ,וכתוצאה מכ $בוטלה
התכנית החדשה וייעוד המגרשי לא שונה.
 .2בדוח מבקר המדינה משנת  112008פורסמו ממצאי הנוגעי להיתר בנייה
שנתנה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה נתניה ביולי  2007להקמת מלו סוויטות
של  30קומות בגג המצוק .היתר הבנייה נית על סמ $תכנית מפורטת משנת 1994
ותכנית בינוי כוללת שהוכנה לפיה ,בלא שנקבע בתכניות גובה המבנה המרבי
המותר .נמצא כי ביולי  2009החליטה הוועדה המקומית לתת היתר לבניית מלו
נוס ,#של  32קומות ,על גג המצוק .אישור הבקשה לפני שהסתיימה הבדיקה של
המשרד להגנת הסביבה ,בלי שנבדקו כל ההשלכות של הקמתו של מלו בסדר גודל
דומה א $מעט קוד לכ ,והימנעותה של הוועדה המקומית משימוש בכלי
התכנוניי שהחוק נת בידה כדי למנוע קביעת עובדות בשטח בטר יסתיי ההלי$
התכנוני אינ ראויי בנסיבות העניי.
 .3רבי מהבתי במושב בית ינאי הבנויי על גג המצוק נמצאי בתחו ה100
מטר מקו המי  ,שהבנייה בו אסורה לפי תמ"א  .13כבר בשנת  1998הורתה ועדת
המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,לוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה עמק חפר ,להכי תכנית מפורטת שתסדיר את הבנייה
באות מגרשי תו $קביעת הנחיות בנושא סילוק השפכי והניקוז והנחיות אחרות
שיבטיחו שמירה על יציבות המצוק .אול עד למועד סיו הביקורת ,בשנת  ,2009לא
הושלמה הכנת התכנית.
 .4בי השני  1997עד  2007פעלו עיריית אשקלו והחכ"ל להקמת טיילת על גג
המצוק בעיר ,על סמ $תכנית מפורטת ישנה משנת  ,1975א כי מאז חלו שינויי
שהצרו את החו #ופגעו במצוק בעקבות הקמת המרינה .ביצוע העבודות על גג המצוק
עלול לסכ את יציבותו ,מה ג שקיי חשש להרס הטיילת בעקבות התמוטטות
__________________

11

ראו מבקר המדינה.Ì˘ ,2009 ,2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
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המצוק  כפי שקרה לטיילת הקודמת שבנתה העירייה בשנות השבעי של המאה
העשרי .
 .5מבני הבנויי על המצוק ולמרגלותיו עלולי לערער את יציבותו ולהאי -את
תהליכי ההרס שלו .הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה הרצלייה והוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה אשקלו לא פעלו להריסת של כל המבני הבלתי חוקיי שהוקמו
בתחו המצוק ,זאת למרות שלפי חוות דעת שקיבלו מדובר במבני מסוכני .
חומרה יתרה יש בעובדה שעיריית אשקלו והחכ"ל בנו מדרגות שמובילות לחו #ללא
היתר בנייה ותו $יצירת מפגע המסכ את יציבות המצוק ואת הציבור.

סיכו והמלצות
מהממצאי עולה תמונה עגומה בכל הנוגע לטיפול של משרדי הממשלה והרשויות
המקומיות בסוגיה של הרס המצוק החופי .א #שהבעיה מוכרת וידועה זה שני
רבות ,לא נעשה כמעט דבר כדי להתמודד עמה .הממצאי מלמדי כי א #שהרשויות
המקומיות יזמו הצעות שונות להתמודדות ע הרס המצוק ,ה לא הצליחו להוציא
פתרונות אלו לפועל .משרדי הממשלה ,ובראש משרד הפני והמשרד להגנת
הסביבה ,פעלו בעיקר כגור פסיבי שהגיב על היזמות של הרשויות המקומיות,
ושיתו #הפעולה שלה ע הרשויות המקומיות נמצא לוקה בחסר .עקב כ $בוזבזו
משאבי וזמ יקר .ג העבודה על הכנת מסמ $מדיניות בנושא הרס המצוק החופי,
שיזמו בשנת  2005משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה ,נמשכה זמ רב
מעבר לתכנו המקורי ועד למועד פרסו דוח זה טר התקבלו החלטות אופרטיביות
בנושא.
סוגיית הרס המצוק החופי היא בעיה לאומית המחייבת פתרו מערכתי .הממצאי
מלמדי כי הרשויות המקומיות לא הצליחו להוציא לפועל לבד פתרונות של קבע
להגנה על המצוק .מ הראוי שמשרד ראש הממשלה בשיתו #ע המשרד להגנת
הסביבה ומשרד הפני  ,ירתמו ה את הרשויות המקומיות וה את מוסדות השלטו
האחרי לפעולה מתואמת ומשולבת שתית מענה לתהליכי הרס המצוק ,בטווח
המיידי ובטווח הארו .$במסגרת זו יש לקבוע ,בי היתר ,כיצד יחולק הנטל התקציבי
בי כל הגורמי הרלוונטיי  .מ הראוי שיוחל בהקד האפשרי בהכנתה של תכנית
רבשנתית להתמודדות ע הרס המצוק ,המתבססת על מסמ $המדיניות שהוצג
לממשלה .כ ראוי שיוחל בהקד בביצוע פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק
והחופי בכל האר.-
לדעת משרד מבקר המדינה ראוי ג שהטיפול בנושא יוטל על גו #מרכזי שיפעל
לאיגו המשאבי ולתיאו בי כל הגורמי  .גו #זה ראוי שירכז את עבודת המחקר,
התכנו והפיקוח על ביצוע של אמצעי ההגנה שייבחרו .יודגש כי דווקא משו
שמש $הזמ להכנת התכניות אינו קצר ,יש להתחיל בהנעת תהלי $תכנו מיידי.

♦
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מבוא
חופי הי התיכו באר משתרעי לאור כ 197ק"מ .מגבול רצועת עזה בדרו ועד גבעת אולגה
בצפו מתמש לסירוגי ,לאור כ 60ק"מ ,מצוק כורכר חופי תלול בעורפה של רצועת חו#
חולית צרה .החופי לרגלי צוקי הכורכר הגבוהי מתאפייני בשפת י צרה שרוחבה נע בי 10
מטרי עד  30מטרי ושיפועה מתו .צפונה מגבעת אולגה ועד חופי עתלית רכסי הכורכר נמוכי
ומקוטעי ,וברוב המקרי החו #הוא סלעי ולא מצוקי .באזור שמצפו ליפו מגיע המצוק עד קו
המי .באזור השרו מגיע המצוק לגובהו המרבי  כ 30עד  50מטר .באשקלו גובהו כ 20מטר.
המצוק בנוי משכבות מתחלפות של כורכר ,12חמרה וחול.
13

המרכיבי העיקריי של רצועת החו #של ישראל בקטע שבי עכו לרצועת עזה ה סדימנטי
)חול ,14טי( שנסחפו מנהר הנילוס לדלתא של הנילוס .הסדימנטי נסחפי )"מוסעי"( לאורכו
של החו #ובניצב לו ,וכיוו ההסעה תלוי במשטר המי השורר במקו .מעזה צפונה לאור חופי
ישראל כיוו ההסעה העיקרי הוא לצפו ,במקביל לכיוו קו החו #המקומי .15הסעת החול לאור
החו #נעשית על ידי פעולה משולבת של רוחות ,של גלי ושל זרמי.
מצוק הכורכר החופי נהרס בקביעות א כי בקצב לא אחיד .תהליכי התמוטטותו גורמי לנסיגתו
מזרחה; המצוק נוצר ומתחדש ללא הר #תו כדי נסיגתו .הנסיגה מקורה בעיקר בתהלי גאולוגי
דינמי טבעי שמתרחש ב 6,000השני האחרונות ,מאז התייצב גובה פני הי ברומו הנוכחי .ע
זאת ,במאה השני האחרונות הוא תהלי ההרס והנסיגה של המצוק בשל פעולות שביצע האד
בסביבת החו.#
מצוק הכורכר בישראל נסוג במאה העשרי בכ 20מטר בממוצע; הוא נסוג בכ 20ס"מ בממוצע
בכל שנה ,ובקטעי מסוימי א #בכ 30ס"מ בשנה .ע זאת קצב הנסיגה אינו קבוע ואינו צפוי,
והוא תלוי למשל בשינויי אקלי .בשלושת העשורי האחרוני נצפתה התמוטטות מואצת של
המצוק .לפי מחקר שפרס המכו לחקר ימי ואגמי לישראל )להל  המכו לחקר ימי ואגמי(
בנובמבר  ,2005עד סו #המאה העשרי ואחת עלול קו המצוק לסגת בעוד כמה עשרות מטרי
ובקטעי חו #פגיעי במיוחד א #במאות מטרי .הנסיגה העתידית תלויה במידת העלייה היחסית
של רו פני הי ובחוזק מצוק הכורכר .על פי תחזית מעודכנת מאוקטובר  2007של המכו לחקר
ימי ואגמי ,קצב ההרס בחופי המצוקי יל ויגבר בעקבות העלייה החזויה ברו פני הי,
בשכיחות סערות החור #ובעקבות ההתגברות החזויה של עצמת ,ולפיכ בסו #שנת  2100צפויה
לחול בקו המצוק נסיגה ממוצעת של כ 45מטר.16
__________________

12
13
14
15
16

הכורכר הוא סלע ממשקע חופי שנוצר על ידי התאבנות דיונת חול המשתרעת לאור קו המי.
סדימנט הוא משקע עפר שנוצר מסחיפה של זרמי מי.
החול הוא המרכיב העיקרי של רצועת החו בי קו העומק  30מטר בקירוב ועד שפת הי ,ושל
המצוק החופי והדיונות החופיות.
אמנ בכל שנה יש תקופות שבה הזרימה נטו היא בכיוו ההפו  ,מצפו לדרו ,אול הסערות
המערביות המסוגלות לסחו כמויות גדולות במיוחד של חול מאזנות את הכמויות שנדדו דרומה
ומשנות את מאז הנדידה הארצי נטו מדרו לצפו.
דב רוז ,ב' גלנטי ,א' גול ,ל' רסקי ,המכו לחקר ימי ואגמי לישראל‡˘Â· ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ,
ı¯‡· ÌÈ˜ÂˆÓ‰ ÈÙÂÁ· 2100 „Ú ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙Î¯Ú‰Ï ¯˜ÁÓ ,ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ ˙ÂËËÂÓ˙‰
·) ÈÙÂÒ ÁÂ„ ,ÌÈÈÓÈ ÌÈÈÓÈ„-ÂÙ¯ÂÓ ÌÈÎÈÏ‰˙ È"Ú ÌÈÏ˜‡‰ ÈÈÂÈ˘ ˙ÚÙ˘‰אוקטובר  .(2007ראו ג
ד"ר דב צביאלי ,המשרד להגנת הסביבה והמכו ללימודי י ע"ש ליאו רקנאטי ,אוניברסיטת חיפה,
˘) „È˙Ú ,‰ÂÂ‰ ,¯·Ú :Ï‡¯˘È ÈÙÂÁ Í¯Â‡Ï ÌÈ‰ ÒÏÙÓ ‰·Â‚· ÌÈÈÂÈדצמבר  ,2007להל & דב צביאלי,
˘ .(ÌÈ‰ ÒÏÙÓ ‰·Â‚· ÌÈÈÂÈהמסמכי הוכנו עבור המשרד להגנת הסביבה במסגרת הכנת מסמ
המדיניות בנושא הרס המצוק החופי.
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מצוק החו

)תצלו ממצגת "מצוק החו במרחב ובזמ " מטע ד"ר עמוס ביי  ,המכו הגאולוגי .המצגת הוצגה בפני
מליאת הולחו" במרס (2005

מחקרי וסקרי רבי שנעשו במש השני ה לצרכי אקדמיי וה לצרכי מעשיי מספקי
מידע רב על מידת יציבותו של מצוק הכורכר ,וכ על מידת השפעת של הפעילויות )הטבעית
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והמלאכותית( המתרחשות במצוק ושל התהליכי בי ובחו #על יציבותו .חוות דעת שהוכנו עבור
גופי ציבוריי ,משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מציגות בהרחבה את המידע שנאס #על
הגורמי להרס המצוק ועל הפתרונות האפשריי.17
בשנת  2005יזמו משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה את הקמתה של ועדת היגוי בי
משרדית לצור הכנתו של מסמ מדיניות להתמודדות ע הליכי הרס המצוק .לאחר סיו
הביקורת ,באפריל  ,2010הוצג מסמ המדיניות לפני הממשלה והיא החליטה לאמ את
מסקנותיו.18
בחודשי ינואר עד אוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את טיפול של השלטו המרכזי
והמקומי בסוגיית הרס מצוק הכורכר .הבדיקה נעשתה בעיריית נתניה ,בעיריית אשקלו ובעיריית
הרצלייה ,וכ במועצה האזורית עמק חפר .בדיקות נעשו ג במשרד להגנת הסביבה ,במשרד ראש
הממשלה ,במינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י( ,במינהל התכנו שבמשרד הפני ,ברשות
העתיקות ,במכו לחקר ימי ואגמי ובמכו הגאולוגי.

המסגרת הנורמטיבית
מעמדו המיוחד של חו #הי הודגש בפסיקה .בית המשפט העליו קבע כי "...במציאות שלנו
שאלת שימור החופי והגישה אליה מקבלת משנה חשיבות נוכח הצור לשמר את המעט שנותר
מחופי ארצנו שהפכו במהירות למשאב נדיר".19
__________________

17

18
19

עיריית נתניה) ‰È˙ È˜ÂˆÓ ˙‚‰ ÁÂ„ ,מהשני  2005ו ;(2007דני עמיר¯ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ,
 ,ÛÂÁ‰ ˜ÂˆÓ ÁÂ˙ÈÙÂבפרק ב'  "מערכת ערכי לגיבוש מדיניות" )הוגש למשרד להגנת הסביבה
במאי  ;(2002דב רוז ,המכו לחקר ימי ואגמי לישראל בע"מÌÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ Ú„È ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ,
˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚ ˙‡¯˜Ï ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰Â ÌÈÙÂÁ‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈÏ˜‡‰ ÈÈÂÈ˘ ˙ÂÚÙ˘‰Â ÌÈÈÙÂÁ
) ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ· ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰Â ÌÈÙÂÁ‰ ¯ÂÓÈ˘Ïנובמבר  ,2005להל  דב רוז ;(ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ,לאונרדו
שטדלר) state of the art ˙¯È˜Ò ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ ,Ó"Ú· ÌÈÏÓÂ ÌÈÙÂÁ ˙Ò„‰ ,אוקטובר ;(2006
משרד התשתיות הלאומיות ,המכו הגאולוגיÈ¯ÂÊ‡ ÈÂ‰ÈÊ ,ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ ÈÚË˜ Ï˘ È¯‡˙Ó ÈÂÙÈÓ ,
) ˜ÂˆÓ‰ ˙‚ÈÒÏ ÈÂ˘‡¯ ˘ÈÁ¯˙Â ÌÈ‰ ÈÙ ˙ÈÈÏÚ ÁÎÂ ‰Ùˆ‰יולי  ;(2006ד"ר יעקב ניר ,המכו
הגאולוגי ,1992) È‡È ˙È· ¯ÂÊ‡ ,ÔÂ¯˘‰ ÈÙÂÁ· ¯Î¯ÂÎ‰ È˜ÂˆÓ ÁÂ„ ,להליעקב נירÈ˜ÂˆÓ ÁÂ„ ,
 ;(ÔÂ¯˘‰ ÈÙÂÁ· ¯Î¯ÂÎ‰דב צביאלי ;ÌÈ‰ ÒÏÙÓ ‰·Â‚· ÌÈÈÂÈ˘ ,יעקב ניר ,י' בניהו ,מ' פרפיניאÁÂ„ ,
˘) ˙ÈÏÎÏÎÂ ˙ÈÎË ˙ÂÎ˙È‰ ˙˜È„· ,‰ÈÏˆ¯‰ ÛÂÁ ÌÂ˜Èיולי  ,2004הוגש לעיריית הרצלייה בהזמנתה,
להל  „ ;(‰ÈÏˆ¯‰ ÛÂÁ ÌÂ˜È˘ ÁÂעיריית הרצלייה  היחידה לאיכות הסביבה ,אדמה  סביבה,
גאולוגיה וגאוטכניקה‰ÈÏˆ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙· ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ ‰ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ,
)מאי  ,2004להל   ;(‰ÈÈÏˆ¯‰ ,‡ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓר קלבו ,ש' אילני ,ע' זילברמ,
„‚"ÓÓ ÈÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂ˘ÈÈ :ÈÂÎÈ˙-ÌÈ‰ ÛÂÁ‰ ˜Âˆ Í¯Â‡Ï ˙¯·‚ÂÓ ‰‚ÈÒÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ‚Â¯È
)) (GISספטמבר  ,2006להל  „;(ÈÂÎÈ˙-ÌÈ‰ ÛÂÁ‰ ˜Âˆ Í¯Â‡Ï ˙¯·‚ÂÓ ‰‚ÈÒÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ‚Â¯È
גדעו אלמגור) Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ ,דצמבר  ,2005להל  אלמגורÏ˘ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ ,
 ;(Ï‡¯˘Èרשות העתיקותÔÂ‚ÈÓÏ ˙ÂÚˆ‰Â ÌÈÂÎÈÒ ¯˜Ò :Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÈ˜È˙Ú‰ ÛÂÁ‰ È·Â˘È ˙Ïˆ‰ ,
) ¯ÂÓÈ˘ÏÂינואר  .(2007חלק מהמסמכי הוכנו עבור המשרד להגנת הסביבה במסגרת הכנת מסמ*
מדיניות בנושא הרס המצוק החופי.
החלטת ממשלה מספר  ,1620מיו .25.4.2010
ע"א  ,ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ ˙˙ÂÓÚ ' Ó"Ú· (1989) ˙Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ 1054/98פ"ד נו),385 (3
עמ' .411
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החקיקה שנועדה להג על חופי הי לרווחתו של הציבור היא חוליה בשרשרת החקיקה ששמה לה
למטרה לשמר את הסביבה הטבעית לתועלתו של האד .20
חוק המקרקעי ,התשכ"ט ,1969מגדיר "מקרקעי ייעוד" כמקרקעי ציבור המיועדי לתועלת
הציבור ,ובה שפת הי  .החוק קובע את ההגבלות הנוגעות לביצוע עסקאות במקרקעי אלה .חוק
שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד) 2004להל  חוק שמירת הסביבה החופית( ,ש לו למטרה
להג על סביבת החו %ועל אוצרות הטבע והמורשת שבה ,לשקמ ולשמר כמשאב בעל ערכי
ייחודיי  ,וכ למנוע או לצמצ במידת האפשר את הפגיעה בה  .החוק מגדיר תחו של  100מטר
מקו המי כ"תחו חו %הי " וכ מגדיר כ"סביבה חופית" תחו של  300מטר שיימדד מקו החו%
של הי התיכו לכיוו היבשה .בחוק מפורטות חלק מהפעולות הפוגעות בסביבת החו %ובכלל
"פגיעה ...במערות ] ÌÈÈÚ·Ë ÌÈ˜ÂˆÓ·Âההדגשה אינה במקור[ ,בדיונות חול ובאזורי שפ) של
נחלי  ,המצויי בסביבה".
בשנת  ,2004בעקבות חקיקת חוק שמירת הסביבה החופית ,נוס %לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה
) 1965להל  חוק התכנו והבנייה( ,תיקו עקי %שקבע הגבלות בתחו סביבת החו .%לפי
ההגבלות הפקדה ואישור של תכנית החלה בתחו סביבה זו כפופי לאישור הוועדה לשמירה על
הסביבה החופית )להל  הולחו" .(%כלומר ,על הולחו" %לשקול א התכנית עולה בקנה אחד ע
עקרו השמירה על סביבת החו %לתועלת הציבור ולהנאתו וע עקרו שמירת ערכי הטבע ,הנו%
והמורשת .החוק קובע הוראת מעבר ולפיה אי בהוראות התיקו לחוק כדי לפגוע בתכניות
התקפות בעת התיקו לחוק ,דהיינו בשנת  .2004במסגרת התיקו לחוק נקבע ביטולה של הוועדה
למימי חופי 21שפעלה עד שנת  2004ליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה.22
עקרו שמירת המשאב החופי עוג ג בתכניות המתאר הארציות :תכנית מתאר ארצית חלקית
לחופי  חו %הי התיכו ,תמ"א ) 13להל  תמ"א  (13אושרה בשנת  .1983מטרותיה ה קביעת
ייעודי הקרקע לצור) ניהול המשאבי הטבעיי  ,שימור  ,פיתוח וניצול לשימושי ציבוריי
שוני וכ שימור מרבי של חו %הי על ידי מניעת כל שימוש שאינו מחייב את קרבת החו.%
בהוראות תמ"א  13נאסרה בנייה בתחו ה 100מטר מקו המי )להל  תחו ה 100מטר(.
הוראה זו חלה ג על אות שטחי שבה אושרו ,לפני אישורה של תמ"א  ,13תכניות המתירות
בנייה .תכנית מתאר ארצית לבנייה ,לפיתוח ולשימור ,תמ"א  ,35אושרה בשנת  .2005על פי תמ"א
 35תכנו ופיתוח במרק חופי יתבצעו בזיקה לי  ,לחו %ולשטח הפתוח העורפי ,כדי להבטיח את
שילוב במקו באופ מוגבל וזהיר המפחית ככל האפשר את הפגיעה במרק החופי.
המדינה ,באמצעות ממ"י ,היא הבעלי של רוב שטחי חו %הי וכ של חלק ניכר מהקרקעות שבגג
המצוק .נוס %על חובתה ואחריותה כבעלת הקרקע חלי על המדינה חובות נוספי  ,ה מכוח
מעמדה כריבו והאחריות המוטלת עליה לדאוג לרווחת ולשלומ של אזרחיה באמצעות משרדי
הממשלה השוני המרכזי ביד את עיקר סמכויות החקיקה ,התכנו ,הפיקוח והביצוע ,וה מכוח
היותה מופקדת על איכות הסביבה ועל מצב של החופי .
__________________

20
21
22
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עע"מ  ,Ú·Ë‰ ˙‚‰Ï ‰¯·Á‰ ' ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÙ˙Â˘ ˙ÏÎ˙‰ È‡ 2273/03פדאור )להל  פסק די אי
התכלת(.
על פי חוק הפרשנות ,התשמ"א" ,1981מימי חופי" מוגדרי! כרצועת י! פתוח לאור #חופי המדינה,
ברוחב  12מייל מנקודת שפל המי! שבחו&.
בנוסחו הקוד! של חוק התכנו והבנייה נאמר כי לא תאושר תכנית החלה על מימי חופי או על חלק
מה! אלא א! כ היא אושרה תחילה על ידי הוועדה למימי חופי או א! מדובר בתכנית מפורטת
המקיימת את כל ההוראות של תכנית מתאר שאישרה הוועדה ,וכי ועדה מקומית או מחוזית לא תית
היתר לבנייה או לפעולה אחרת בתחומ! של מימי חופי אלא בהתא! לתכנית שאישרה הוועדה
למימי חופי או בהסכמתה.
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יצוי כי בהקשרי דומי  במסגרת בחינת אחריותה של המדינה בגי נזקי שנגרמו בהצפות
הגדולות בשנת   1992קבע בית המשפט העליו 23כי "סמכות מוענקת לרשות מינהלית על מנת
שהרשות תפעיל אותה ,לפי נסיבות העניי ,כדי לשרת את תכלית הסמכות .לפיכ) חובה על הרשות
להיות ערה לנסיבות ,לשקול במקרה המתאי א יש צור) להפעיל את הסמכות ,ולהפעיל אותה
לפי הצור) .זוהי החובה לפעול" .ובעניי אחר קבע בית המשפט העליו כי על הרשות השלטונית
"לצפות בתנאי מסויימי  ,כי התרשלות תביא נזק ,ויש לנקוט אמצעי זהירות סבירי כדי למנוע
אותו נזק".24
ג לרשויות המקומיות שבתחו שיפוט נמצא המצוק הוקנו סמכות ואחריות בכל הנוגע לטיפול
בשטח שיפוט .פקודת העיריות מקנה לעירייה סמכות כללית "לעשות בדר) כלל ,כל מעשה
הדרוש לש שמירה על תחו העירייה ,בריאות הציבור והביטחו בו" .ממילא סמכות זו כוללת
ג את שטחי המצוק שבתחו הרשויות המקומיות .בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א,1950
סעי ,(8)146 %ובצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958סעי ,(8)63 %נקבעו
הוראות דומות.25
משאבי המדינה מוגבלי מעצ טיב  .על כ ההחלטה כיצד לחלק בי מטרות שונות היא אחת
ההחלטות המרכזיות הניצבות בפני הרשויות הנבחרות ,והיא משקפת את סדרי העדיפויות של
הממשלה .26ע זאת ,בעניי הטיפול בתשתית הניקוז  הדומה לענייננו  אמר בית המשפט
העליו" :27אילוצי תקציב אינ קולב לתלות עליו כל אי עשייה מצד רשויות הציבור".

הגורמי להרס המצוק
הגורמי להרס המצוק שוני ומגווני ; חלק תוצאה של תהליכי טבעיי וחלק תולדה של
מעשי אד :
גורמי סביבתיי ותופעות טבע
‚  : ˜ Â ˆ Ó ‰ Ò È Ò · ˙ ‡ Ì È Î Á Ï Ó ‰ Ì È ‰ È Ïגלי הי  ,הסערות והרוחות המנשבות
לכיוו החו ,%בייחוד בעונת החור ,%גורמי לעליית רו פני הי בקו החו %ולכ) שהגלי נשברי
קרוב יותר לחו %ולעתי מציפי את כל רצועת החו .%הגלי הנשברי מלחכי את בסיס המצוק
)להל  בוה המצוק( וסוחפי את החול ואת חומרי המפולות שהצטברו לרגלי המצוק )להל 
חתירת הגלי ( .החול וחומרי המפולת משמשי כהגנה טבעית על המצוק מפני סח %ושחיקה
)להל  ארוזיה(; תהליכי הסעת החול גורמי להצרת החופי וחושפי את המצוק לפגיעת של
__________________

23
24
25
26
27

ע"א  ,'Á‡Â Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ‰¯ÂÓ ' 'Á‡Â ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ 2906/01פדאור )להל  פסק די
מנורה(.
ע"א  ,'Á‡Â ¯‰ÂÊ ÔÂ¯‰‡ ' ‰¯„Á ˙ÈÈ¯ÈÚ 862/80פ"ד ל"ז).757 (3
על פי הוראות סעיפי $אלו מועצה מקומית או מועצה אזורית מוסמכות בי היתר "לקבוע סדרי,$
להטיל איסורי $והגבלות ,לאחוז באמצעי $ולחייב תושבי ,$בעלי $ומחזיקי $שה $יאחזו באמצעי $
כדי להבטיח את בריאות הציבור ,את הסדר ואת הבטחו".
ד"ר גיא דידוב" ,ביקורת חוקתית בענייני $בעלי השלכה תקציבית" ,ËÈÏ˜¯Ù‰ ,מט)) (2התשס"ח(.
ראו פסק די מנורה.

357

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

גלי הי ; גלי הי מקטיני א כ את ההגנה על בוה המצוק ופוגעי במצוק עצמו .תהלי) זה
קרוי גידוד והוא מכרס במצוק הכורכר ומפיל גושי גדולי ממנו לחו %הי .
תהלי) הגידוד הוא מחזורי :בעקבות גלישת המצוק )גלישת סלעי מגג המצוק ומדרונו( מצטבר
החומר שנשר ממנו )דרדרת( בבוה המצוק ,ובשלב הראשו הוא משמש כהגנה על המצוק ומונע
את המש) שחיקתו .אול פעילות הי ממשיכה את תהלי) הסילוק המתמש) ,האטי או המהיר,
של הדרדרת ושל חשיפת בוה המצוק וחוזר חלילה .שרשרת הגלישות גורמת לנסיגת המצוק
מזרחה .יש לציי כי פעולות ניקוי עונתיות של הדרדרת שמבצעות הרשויות המקומיות כדי
להרחיב ולנקות את חופי הרחצה הצרי גורמות לחשיפת המצוק ולפגיעה בו ומאיצות את קצב
נסיגתו.
קצב נסיגת המצוק אינו אחיד וקשה לצפותו מראש; הוא תלוי בעצמת הגלי הפוגעי בבוה
המצוק ובגורמי נוספי כמו מידת חוזקו של המצוק ,לכידות החומר שממנו הוא עשוי ומצב
הסדקי במצוק ,שלה השפעה לא מבוטלת על עמידות של קטעי מצוק שוני .

גלי הי מלחכי את בוה המצוק

)תצלו ממצגת "מצוק החו במרחב ובזמ " מטע ד"ר עמוס ביי  ,המכו הגאולוגי .המצגת הוצגה בפני
מליאת הולחו" במרס (2005

 : È Ï È Ú ‰ ¯ ‚  ‰הנגר העילי של מי הגשמי חור /ערוצי בגג המצוק ,מחליש אותו ויוצר
מפולות בחלקיו העליוני ; מי הנגר חורצי ערוצי שהולכי וגדלי במדרו המצוק ,ומסלקי
כמויות גדולות של סלע וחול מחזית המצוק )הפונה אל הי ( ,דבר המסכ את יציבותו .הנגר
העילי זור לכיוו הי  בזמ שיורדי גשמי חזקי או משו שניקוז הנגר הזור מכבישי
וממשטחי ירק השוכני בגג המצוק הופנה לכיוו לא נכו .זאת ועוד ,חלק ניכר ממי הגשמי
נבלע בחול הרבוד שממנו בנוי המצוק ,מחלחל לתוכו וגור להיחלשותו.
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¯  : ˙ Â Á Âרוחות מסירות באטיות אול בקביעות חול המגיע בזרמי דקיקי למרגלות המצוק.
 : Ì È ‰ È  Ù Ì Â ¯ ˙ È È Ï Ú Â ı ¯ ‡ ‰ ¯ Â „ Î ˙ Â Ó Ó Á ˙ ‰המסת הקרחוני גורמות
לעלייה ברו פני הי  .ההערכה הרווחת היא כי במאה העשרי עלה רו פני הי ברחבי העול ב
 2010ס"מ בממוצע .עלייה זו מאפשרת לגלי הי להגיע לחו %ולפגוע בבוה המצוק בזמ סערות
חלשות יחסית ,מה שבעבר התרחש רק בזמ סערות חזקות מאוד .הדבר גור להצרה של החופי
שלרגלי המצוק ולהגברת קצב נסיגתו .נוס %על כ) ,חלה עלייה במספר של סערות י חריגות
בעצמת .ההערכה היא כי ג תופעה זו מקורה בעליית רו פני הי ובשינויי האקלי העולמי.28
˙  : Ú · Ë ˙ Â Ú Ù Âתופעות טבע ,כגו סערות ורעידות אדמה שבעקבותיה עלול להתרחש שט%
של גלי גבוהי )צונאמי( הגורמי לעלייה ברו פני הי  ,מגבירות את קצב ההתקדמות של קו
המי מזרחה וגורמות להצרת החופי שלרגלי המצוק .רעידות אדמה ג גורמות לערעור גושי
סלע ולדרדור מגג המצוק או ממדרונו לעבר החו.%
גורמי הקשורי בפעולות אנוש
פעילות האד בחופי  בנייה על צורותיה השונות ,כריית חול ,חפירה מרצועת החול ומקרקעית
הי ושינוע מלאכותי של חול  גורמת לשינויי במאז החול המשפיעי על מבנה החופי ועל
יציבות .
 : Ô ‡ Â Ò ‡ ¯ Î Òכל עוד לא התערב האד בתנועת מי הנילוס ,סיפקו מימיו כמויות גדולות
ביותר של חול אשר הגיע לחופי הדלתא ומש הוסע צפונה לאור) חופי סיני וישראל .הקמת סכר
אסוא עצרה את הגעת של סדימנטי לדלתא של הנילוס ועקב כ) יש בחופי הדלתא מחסור ניכר
בחול .מקובל אמנ לטעו כי לסכר אסוא השפעה מכרעת על הליכי הרס המצוק ,אול יודגש כי
יש החולקי על מידת השפעתו וטועני שהרס הדלתא של הנילוס מגדיל בסופו של דבר את כמות
החול שמוסע לכיוו החו %בישראל .לפי סברה זו ,הודות לחול זה אי חופי ישראל סובלי כיו
ממחסור במקורות חול חיצוניי .
 :˜ Â ˆ Ó ‰ ˙ · È · Ò · Ï Â Á ˙ È È ¯ Îעוד לפני הקמת המדינה שימש החול החופי לצורכי
בנייה ונכרה לאור) רוב חופי ישראל .רק בשנת  ,1964כ 35שני לאחר שהחל ניצול מסיבי
נפחי החול אשר נכרו בכל חלקי החו%
ואגרסיבי של החול ,נאסרה כרייתו סופית בצו ממשלתיֵ .29
היו גדולי בהרבה מאלו שסופקו לחופי על ידי הסחיפה הטבעית לאור) החו .%תוצאות הכרייה
היו הרסניות ,ובגינ )וכ בגי הקמת של מבני ימיי  ,כמפורט להל( נשארו החופי ללא מעטה
חול בכמות מספקת ,רוחב הוצר וחלק א %נסוג מזרחה.
 : Ì È È Ó È Ì È  · Óהקמת מבני ימיי היא פעולה העוצרת ומשבשת את תנועת החול לאור)
החו .%המתקני והמבני החופיי המזדקרי לכיוו הי  ,כגו מוצאי ניקוז ,דרבנות ,30מזחי ,
מעגנות ,נמלי  ,ברֵכות מיקירור של תחנות כוח או מבני הבנויי בתו) הי לא הרחק מהחו %
כמו שוברי גלי  ,נמצאי בנתיב הסעת החול לאור) החופי  .מבני אלו חוסמי את תנועת החול
לאור) החו ,%כולאי אותו ומונעי במידה רבה מעבר של החול לחופי אחרי  .כליאתו של
החול משנה את מאז החול ואת מסלול נדידתו לאור) החופי ; מחד גיסא היא גורמת להצטברות

__________________

28
29
30

ראו מבקר המדינה) Ï‡¯˘È· ‰ÓÓÁ ÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ· ÏÂÙÈË‰ ÁÂ„ ,דצמבר .(2009
ב 31.5.64הוציא שר הפני" צו האוסר כריית חול בשטח שגבולו  150מטר מזרחה לקו חו $הי"
התיכו& ו 150מטר מערבה לו.
דרבנות ה" מבני" מע( ,מלוחות מתכת ,מגושי סלע או מבטו& ,הבנויי" בניצב לחו $לכיוו& הי".
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חול ליד הגופי המלאכותיי או בתוכ  ,ומאיד) גיסא היא גורמת למחסור בחול מעברו האחר
של המבנה החוס ולהצרת החו %החולי המשמש כהגנה טבעית על המצוק.
יש להדגיש כי המבני הימיי חוסמי את הסעת החול רק עד ללכידת כמות מספקת של חול
והשגת איזו )שיווי משקל חדש( המשנה את כיוו הסעת החול המקומי ויוצרת אפשרות למעק%
בהסעת החול .ע זאת ,הלי) שיקו הנזק שמקורו בהקמת נמל או מעג אור) זמ רב.
עד שנת  2000נבנו  56מבני ימיי לאור) רצועת עזה וחופי ישראל ,ביניה מבני גדולי כגו
נמלי עזה ,אשדוד ,חיפה והקישו; ברכות מיקירור של תחנות הכוח )רוטנברג באשקלו ,אשכול
באשדוד ,רידינג בתל אביב ,אורות רבי בחדרה ובחיפה(; ומעגנות )ובכלל זה מרינות( בזיקי ,
באשקלו ,באשדוד ,ביפו ,בתל אביב ,בהרצלייה ובעכו .הצעות נוספות להקמה או להרחבה של
מבני ימיי כגו נמלי  ,מעגנות ,מתקני לגז ואיי מלאכותיי  ,נמצאות בשלבי שוני של
תכנו.31
נמל אשדוד אשר נבנה בשני  1961עד  1965הוא אחד המחסומי הגדולי ביותר להסעת החול
לאור) חופי הי התיכו של ישראל .לפי דוח מחקר שפרס המכו לחקר ימי ואגמי  ,בניית נמל
אשדוד לפי התכנית המקורית בתחילת שנות השישי של המאה העשרי גרמה במש)  30שנות
פעילות  טר הרחבתו  ללכידה של  4.5מיליו מ"ק חול.32
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה חברת נמלי ישראל) 33להלחנ"י( ,כי מאז
שנות ה 2000היא פועלת לפצות על גריעת החול מצפו לנמל אשדוד כתוצאה מבניית הנמל
והמבני הימיי שמדרו לו ,באמצעות העברה מלאכותית של חול .בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ממרס  2010מסר משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,כי החל משנת  2000מקיימת חנ"י
תכנית ניטור הכוללת מעקב אחר שינויי בקו החו %באזור אשדוד.
להל דוגמאות נוספות לנזקי שאירעו בעקבות הקמת מבני ימיי :
ה ק מ ת מ ב נ י י מ י י ב ח ו  %א ש ק ל ו   :ברצועת החו %של העיר אשקלו משתרעי
שלושה מצוקי כורכר באור) כולל של כ 8ק"מ .שניי מהמצוקי )בדרו העיר ובחו %ברנע
בצפו( מקוטעי וה מתנשאי לגבהי של מ 6מטרי עד  15מטרי ; המצוק השלישי )בחו%
הג הלאומי תל אשקלו( הוא מצוק רצי %המתנשא לגובה של עד  20מטר .בעבר היה חו %אשקלו
מהרחבי בחופי האר ./אול בשני  1972עד  1993הוקמו בו מבני ימיי וחופיי רבי  .מבני
אלו גרמו לפגיעה במאז החול ,להצרת החו %ולחשיפת מצוקי הכורכר לפגיעה.
בחו %הדרומי של אשקלו הוקמו בשנות השבעי והשמוני של המאה העשרי מבני ימיי
המשמשי להגנת מתקני של חברת החשמל וחברת תשתיות )דרבנות ,שובר גלי  ,ברכת מי
קירור( .הקמת המבני הימיי עצרה את הסעת החול ,גרמה לארוזיה ניכרת בחופי הסמוכי
מצפו עד למרחק של  2ק"מ מתל אשקלו ,וכ לנסיגת החו %בכ 30עד  40מטר .רצועת החו%
שלמרגלות תל אשקלו נחשפה עד לתשתית הכורכר שלה ונותרה ללא מעטה חול כפי שהיה קוד
להקמת המבני הימיי ; הדבר גר לחשיפת בוה המצוק ,לנסיגתו של המצוק ולהידרדרות מבני
עתיקי לחו %ולי )ראו להל(.
__________________

31
32
33
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ראו בעניי& זה אלמגור .Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ ,כמו כ& ראו לדוגמה :תכנית 84/101/02/3
להרחבת נמל אשדוד; תכנית לאומית לתשתית לאומית ,תת"ל  7לתוספת שתי יחידות ייצור פחמיות
בתחנת הכוח רוטנברג באשקלו&.
ראו דב רוז& ;ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ,אלמגור.Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ ,
חנ"י פועלת בפיקוחה של רשות הספנות והנמלי" ומתפקדת כגו $הביצועי האחראי על פיתוח
תשתיות הנמלי" בישראל.

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

מצפו לתל אשקלו ,בחו %דלילה ,הוקמו בשני  1983עד  1984שלושה שוברי גלי מנותקי
המקבילי לחו .%בעת בניית שוברי הגלי לא נוקו כליל המרווחי ביניה מחומרי הבנייה ,ולכ
ה משמשי כשובר גלי רצי %החוס את הסעת החול לכיוו חו %הי הצפוני .בגלל התכנו
והביצוע הלקויי נוצרה בעור %שוברי הגלי לשונית חול בולטת )טומבלו ,34להל  לשונית חול(
אחת בלבד ,גדולה מהמצופה )המצב הרצוי הוא היווצרות כמה לשוניות קטנות( .חסימת מעבר
החול גרמה להצטברות חול בחו %ולנסיגת המצוק שמצפו לחו %דלילה.
בשני  1992עד  1993הקימו עיריית אשקלו והחברה הכלכלית לאשקלו בע"מ) 35להל 
החכ"ל( את מרינת אשקלו .המרינה הוקמה צפונית לחו %דלילה ,ובמקביל הוקמה מערכת הגנה
לרצועת חו %המרינה שכללה שלושה שוברי גלי מנותקי  .כחלק ממערכת ההגנה על החו%
תוכננה הקמת חמישה דרבנות ,אול אלו לא הוקמו בסופו של דבר )ראו להל(.
כבר בשלבי הראשוני להקמת המרינה החלה נסיגה של חו %הי הצפוני של אשקלו :החו%
נעל כלא היה והמצוק נהרס והתמוטט לתו) הי  .שלושת שוברי הגלי המנותקי שנבנו בצפונה
של המרינה הביאו לצמיחת לשוניות חול ולייצוב קטע החו %שמול  ,א) עוד בטר הסתיימה
בניית המרינה גברה מאוד חתירת הגלי באזור שמצפו למרינה  חו %בר כוכבא ,חו %ברנע
ובעור %המצוק .הדבר גר לנסיגה מהירה של המצוק באזור שמצפו למרינה  ב 3510מטר בס)
הכול ,ונגרמו נזקי למבני  ,לתשתיות ולעתיקות )ראו להל(.
ה ק מ ת ה מ ר י נ ה ב ה ר צ ל י י ה  :אור) חו %הי שבשטחה המוניציפאלי של עיריית הרצלייה
הוא כ 7ק"מ ואור) המצוק החופי ש כ 6.5ק"מ .גובהו מגיע עד לכ 40מטר .מרינת הרצלייה
הוקמה בחופי העיר בשני  1990עד  .1992המרינה כוללת שני שוברי גלי  ,ראשי ומשני ,ומצפו
לה שלושה שוברי גלי מנותקי באורכי ההולכי ומתקצרי מדרו לצפו; שוברי הגלי
נועדו להג על האזור שמצפו למרינה מפני גריעת חול והצטמצמות רוחב החו.%
מומחי ששכרה עיריית הרצלייה לבחינת השפעת המרינה על חופי הרצלייה והמצוק הגיעו
למסקנה כי להקמתה הייתה השפעה ניכרת..." :המרינה מהווה מחסו לתנועת החול האור)
חופית ...מתצפיות ומדידות בשטח נראה כי נגרעו מחופי העיר כשליש מרוחב  ...מצב זה של חו%
צר מסכ ג את מצוקי הכורכר הנמצאי בעורפו" .36בעקבות בניית המרינה ושוברי הגלי
הצטברה כמות גדולה ביותר של חול באזורי הסמוכי למרינה ולשובר הגלי  ,ולעומת זאת נוצר
מחסור גדול בחול ברוב חופי הרצלייה .אספקת החול הדלילה לאור) חופי הרצלייה גרמה
להצרת ולחשיפת המצוק להלי) מוא /של התמוטטות.
אחד מהמומחי ששכרה העירייה טע כי ישנ סימני לריפוי טבעי של החו %בהרצלייה .לדעת
מומחה אחר ,מצב היציבות הדינמית החדש של החו %לא דומה למצב ששרר טר הקמת המרינה.
לדעתו "...כל עוד המערכת של המרינה ,ושלושת שובריהגלי תתקיי אי ספק שהשפעתה על
החופי תמש) ברמה זו או אחרת".37
 : ˜ Â ˆ Ó ‰ ‚ ‚ · ‰ È È  · ˙ Â „ Â · Úבנייה לאור) המצוק ,כמו הקמת מלונות ובתי מגורי ,
גורמת לשינוי התהליכי הטבעיי וליצירת עומס על המצוק ,ובמקרי רבי היא א %מאיצה את
__________________

34
35
36
37

בעורפ" של שוברי הגלי" מצטבר חול ונוצרות בליטות חול משולשות המזדקרות מהחו $לתו .הי";
בליטות אלו קרויות "טומבלו".
החברה הכלכלית לאשקלו& בע"מ היא חברה עירונית בשליטת עיריית אשקלו& הפועלת בתחומי"
הבאי" :עבודות תשתית ,פיתוח וסלילת כבישי" ,ניהול נכסי נדל"& ,הפעלת המרינה באשקלו& וכ&
הפעלת היכל התרבות באשקלו&.
ראו „.‰ÈÏˆ¯‰ ÛÂÁ ÌÂ˜È˘ ÁÂ
˘ ,Ìעמדת ד"ר יעקב ניר.
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התמוטטותו; בנייה באמצעות כלי מכאניי )כגו דחפורי ( גורמת לכרסו גג המצוק )העשוי
מחול ,סלע או חמרה(; פריצת דרכי או בניית משטחי בעלי כושר ספיגה נמו) )למשל מגרשי
חניה( גורמות ליצירת פלגי מי בעלי כושר סחיפה גבוה מהטבעי .ג תנועת כלי רכב על גג
המצוק יוצרת ערוצי הפוגעי בשימורו הטבעי של המצוק .להל דוגמה:
ה ב נ י י ה ע ל ג ג ה מ צ ו ק ב ה ר צ ל י י ה  :באזור מלונות החו %של הרצלייה הבנויי על גג
המצוק נהרסו חלקי ניכרי מהמצוק  חלק א %במכוו  בעת שנעשו עבודות פיתוח למיתו
המדרו עבור חצרות וברכות בתי המלו ,וחלק כוסה בטו .מבני אלו גורמי לארוזיה מקומית
ומערערי את יציבות המצוק .38פעולות נוספות אשר גרמו לפגיעה במצוק :ביצוע עבודות פיתוח
בשטחי פרטיי וציבוריי על גג המצוק ,ללא קבלת היתר פיתוח; ניקוז הנגר העילי )ראו להל(;
קידוח ,חפירה וחציבה במצוק  פעולות הגורמות לזעזועי שמערערי את יציבותו.
 : Û Â Á · Â Ó ˜ Â ‰ ˘ Ì È  · Óמבנה שהוק בחו %עלול לגרו לארוזיה מקומית ,א הוא קרוב
לקו המי ואינו סופח את אנרגיית הגלי במידה ניכרת .הגל החוזר סופח את החול ומסיר את מעטה
החול מ החו .%בעת סערה מבני מסוג זה עומדי חשופי לאנרגיה הולכת וגוברת ,מאחר שה
אינ סופחי את האנרגיה .הדבר גור לגריעת החול מסביבתו הקרובה של המבנה .להל דוגמה:
מ ב נ ה ב ל ת י ח ו ק י ב ח ו  %א ש ק ל ו   :מצפו לשלושת שוברי הגלי המנותקי של
המרינה באשקלו )במרחק של כ 600מטר מה (  בתחו ה 100מטר  מצוי מבנה עזוב והרוס.
המבנה הוק באופ לא חוקי בשנות השבעי של המאה העשרי  .בונה המבנה שפ) בחזיתו
הפונה לי פסולת בניי להג עליו מפני הגלי  .מבנה זה גור נזקי בלתי הפיכי לסביבתו
החופית ולמצוק המתבטאי בעיקר בגריעת חול מוגברת משני עבריו .בשל גריעת החול גו%
המבנה בולט עוד יותר והשפעתו עלולה לגדול ולסכ את יציבות המצוק.39
·˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ - ÔÏ‰Ï) ÔÂÏ˜˘‡ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·Â ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ
‡˘˜‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰·Ó· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÔÈ‡Â „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ (ÔÂÏ
.Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ Ò¯‰‰ ˙˜ÒÙ‰ÏÂ ‰·Ó‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
 : È Ï È Ú ‰ ¯ ‚  ‰ ˙ ¯ · ‚ ‰התערבות אנושית ופיתוח בסביבת המצוק גורמי לשינוי מערכת
הניקוז הטבעית שלו וכ לניקוז שטחי מגג המצוק לכיוו המדרו שלו ,מה שגור להיווצרות
ערוצי עמוקי במדרו ומאי /את הרס המצוק; השקיית גינות על גג המצוק מגדילה את כמות
הנגר העילי הנספג במצוק ותורמת להחלשתו; דרכי או שבילי שנסללו הופכי לערוצי
המוליכי מי גשמי ; מי ביוב או מי קולחי הזורמי במורד המצוק מכילי חומרי חומציי
הממסי חלקי ממנו; הקמת מגרשי חניה מכורכר מהודק או פעולות כרייה בגג המצוק המסלקות
את שכבות הכיסוי העליונות של הסלע ,גורמות א %ה להגברת זרימתו של הנגר העילי .הזרימה
המוגברת גורמת לביתור שטחי  ,להרס הקרקע ,לשיבוש דרכי ולהתמוטטות מבני וכ גורמת
נזק לצמחייה הטבעית .במצוק עצמו נוצרי ערוצי עמוקי ששיעור סחיפת גבוה משיעור
הנסיגה הטבעי של המצוק .להל דוגמאות:
נ י ק ו ז ה נ ג ר ה ע י ל י ו ה ש פ ע ת ו ע ל ה מ צ ו ק ב ה ר צ ל י י ה :בנייה ופיתוח שנעשו
במש) השני על גג המצוק בתחו עיריית הרצלייה ,לעתי ללא היתר כדי ,גרמו להגברת הניקוז
של הנגר העילי ולפגיעה במצוק .כ) לדוגמה פעולות קידוח ,חפירה וחציבה ,לעתי לצור)
__________________
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החדרת צינורות בשביל לשאוב מי מברכות או להזרי מי  ,גרמו לסידוק המצוק ולערעורו .זאת
ועוד ,במש) שני רבות נוקזו המי ממפעל הבנוי על גג המצוק אל הי  ,והדבר גר לגריעת החול
ולמפולות במצוק.40
נ ז ק י ה נ ג ר ה ע י ל י ו מ י ה ש ו פ כ י  ב ת ח ו ה מ ו ש ב ב י ת י נ א י  :בצדה
המערבי של המועצה האזורית עמק חפר )צפונית לנתניה( הוק ב 1933המושב בית ינאי; גבולו
המערבי הוא קו המצוק וגבולו המזרחי הוא כביש מספר ) 2חיפהתל אביב( .לאור) שפת המצוק
שבתחו המושב מצויות כ 30יחידות דיור; כ 15מה ממוקמות בחלק הדרומי הגבוה יחסית של
המצוק והתמוטטות המצוק מאיימת עליה בטווח המיידי.41

בית ינאי  התמוטטות המצוק סמו לבית מגורי

)תצלו ממצגת "מצוק החו במרחב ובזמ " מטע ד"ר עמוס ביי  ,המכו הגאולוגי .המצגת הוצגה בפני
מליאת הולחו" במרס (2005

מי ביוב והשקיה שמקור בשורת הבתי הבנויי על המצוק האיצו מאוד את תהלי) התמוטטותו.
מאחר שעד לתחילת המאה העשרי ואחת לא הייתה במושב מערכת ביוב כללית ,נחפרו בכל
מגרשי יחידות הדיור בורות ספיגה לצורכי שיקוע שופכי .על פי הערכות מומחי  42לפחות חלק
__________________

40
41
42

בדוח .‰ÈÈÏˆ¯‰ ,‰ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ
מתו „ ,1995) Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ - ˙Â Â¯˙Ù ˙‚ˆ‰Â ÁÂ˙È ,È‡ È ˙È· È˜ÂˆÓ ÁÂלהל  דוח ממ"י
מ.(1995
בדוח ) È‡ È ˙È· ¯Î¯ÂÎ ÒÎ¯ ,ÈÏÈÚ ÊÂ˜È Â ‰È‚ÂÏÂÙ¯ÂÓÂ‡È‚‰ספטמבר  ,1993צור לדוח ממ"י מ.(1995
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מ השפכי של מבני המגורי שעל שפת המצוק חלחל בסופו של דבר דר) קיר המצוק ותר
.
להחלשתו.
‰„È¯È· ‰¯Â˘˜ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˙Â¯˘Ú· ‰˙Ùˆ ˘ ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ‰ ˙ÂËËÂÓ˙‰‰
·˜ˆ· ‡Ï˘ ‰ÈÈ ·Â ,˙·Á¯ ÏÂÁ ˙ÈÈ¯Î Ô‰ ‰Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ;ÌÈÙÂÁÏ ÏÂÁ‰ ˙˜ÙÒ
ÏÂÁ‰ ˙ÚÂ ˙ ˙‡ ÌÈÓÒÂÁ˘ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ Í¯Â‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓÈ ÌÈ ·ÓÂ ÌÈÏÓ
ˆÍÈÏ‰˙Â ˜ÂˆÓÏ ·¯˜˙Ó ÌÈ‰ ,„¯ÂÈ ÌÈÙÂÁ· ÏÂÁ‰ ÒÏÙÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ .ÛÂÁ‰ Í¯Â‡Ï ‰ ÂÙ
·˜Ú „ÂÚ ÛÈ¯Á‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ,˜ÂˆÓ· Ì‰ Ì‚ ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ,ÈÓÈ‰ „Â„È‚‰ ÈÎÈÏ‰˙ .¯·‚˙Ó „Â„È‚‰
˜ÏÁ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È„Î .ÛÂÁ‰ Í¯Â‡Ï ‰ÈÈ ·‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰Â ‰ÈÂÙˆ‰ ÌÈ‰ È Ù ÌÂ¯ ˙ÈÈÏÚ
ÍÈÏ‰˙· ˙È˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â·¯Ú˙‰Ó ÒÂ Ó ÔÈ‡ ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰˙· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈ˜Ê ‰Ó
.˘Â ‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰¯Â˜Ó˘ ˙ÙÒÂ ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙¯ÈˆÚÓÂ ÈÚ·Ë‰

הנזקי והסכנות הנגרמי מהרס המצוק
הרס המצוק והלי) נסיגתו עלולי לחולל נזקי לאד ולסביבה ,בי היתר פגיעה בנפש ואבד
רכוש ,ופגיעה בערכי היסטוריי  ,בערכי טבע ,נו %ומורשת .להל הפרטי :
סכנה בטיחותית לשוהי בחו הי וחשש לפגיעה בנפש
במצוק מתרחשות מפולות וגלישות סלעי בתדירות משתנה ,וה עלולות לגרו לאבד רכוש
ולפגיעה בנפש ה על חו %הי וה על גג המצוק.
בשני האחרונות אירעו מקרי שבה התמוטטות חלקי מצוק גרמה למות או לפציעת של
אנשי ששהו בקרבת המצוק .במאי  2009נהרג צעיר בעקבות התמוטטות מצוק בחו %צוקי י
שבתחו שיפוטה של המועצה האזורית עמק חפר; באפריל  2008התמוטט מצוק הכורכר באזור
חו %אולגה וגר לפציעה של שישה צעירי שנפשו במקו ; בנובמבר  2007התמוטט חלק
מהמצוק באזור ארסו %וצעירה שעמדה במקו נפצעה קשה.
פגיעה בתשתיות
לאור) רצועת החו %ועל שפת המצוק אושרו ונבנו במש) השני  ,בלא שהובא בחשבו תהלי)
נסיגת המצוק ,מבני ותשתיות הנמצאי ברמות שונות של סיכו בשל התהלי) האמור .מדובר בי
היתר במבני פרטיי כגו בתי מלו ובתי מגורי  ,וכ בתשתיות ציבוריות כגו כבישי וטיילות.
להל דוגמאות:
 : È ‡ È ˙ È · · ˘ Â Ó · Ì È ˙ · Ï ‰ Î Òחלק מבתי המגורי במושב בית ינאי המצויי
בגבולו המערבי של היישוב בנויי כאמור על המצוק וחלק א %נושקי לשפת המצוק .בעבר
אירעו באזור התמוטטויות אחדות של המצוק ,שבעקבותיה נפגעו חצרות הבתי והצטמצמו
שטחי המגרשי שעליה בנויי הבתי  .הדבר מסכ לא רק את החלקות המצויות על גג המצוק
אלא ג את הולכי הרגל בתחתית המצוק ,המאוימי ממפולות אלו.
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יותר מ 17שנה מומחי  43מזהירי מפני קריסת חלקי המצוק בבית ינאי ומפני הסכנות לרכוש
ולנפש עקב קריסה זו .כבר עכשיו היא גורמת לפגיעה בחצרות הבתי ומעמידה את המבני
בסכנה.
בדוח שהוכ לבקשת המועצה האזורית עמק חפר 44ב 2006מתוארי  12מקרי מפולות שאירעו
בי אפריל  1981למרס  .1997בדוח צוי בי היתר כי המצוק בחלקו הדרומי של המושב נמצא
בדרגת סיכו גבוהה ביותר והליכי ההרס שלו מהירי  ,וכי "שפת הצוק הולכת ומתקרבת למבני ".
 : Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ · Ô Â Ï Ó ˙ È · Ï ‰ Î Òעל גבי המצוק שמצפו לחו %בר כוכבא בנוי מלו
"הולידיי אי" ,וכ מצויי עליו מגרשי המיועדי לשימושי שוני  ,ביניה מלונאות .בשנת
 2005נמצאה שפת המצוק כ 30מטר מגבולו המערבי של המגרש שעליו בנוי המלו ,וכ 40מטר
ממבנה המלו עצמו .על פי חוות דעת שקיבלו רשות העתיקות ועיריית אשקלו כבר במרס 2005
המצוק בקרבת המלו מהווה סכנה בטיחותית של ממש.

אשקלו  מלו "הולידיי אי" על רכס המצוק

)תצלו ממצגת "הגנה על מצוק הכורכר בחו אשקלו " שהוכנה בשנת  2006על ידי חכ"ל(

__________________

43
44

יעקב ניר ;ÔÂ¯˘‰ ÈÙÂÁ· ¯Î¯ÂÎ‰ È˜ÂˆÓ ÁÂ„ ,דוח ממ"י מ.1995
ד"ר יעקב ניר ,2006) „È˙ÚÂ ,‰‚ÈÒ ,‰·Ó - È‡È ˙È· Ï˘ ¯Î¯ÂÎ‰ È˜Âˆ ,להל  יעקב נירÈ˜Âˆ ,
.(È‡È ˙È· Ï˘ ¯Î¯ÂÎ‰
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פגיעה באתרי עתיקות
בחופי הי התיכו ועל קרקעיתו מצויי מגוו אתרי עתיקות המהווי נדב חשוב בהיסטוריה של
אר ישראל וה בעלי חשיבות מדעית ,היסטורית ,ערכית ותיירותית .התמוטטות המצוק ונסיגתו
גורמות להרס מסיבי של אתרי העתיקות הנמצאי בסביבתו :חלקי רבי של המבני והחומות
העתיקי הנמצאי על המצוק מתמוטטי וצונחי לי .המחסור בחול גור ג לחשיפת שרידי
עתיקי המצויי בקרקעית הי ,שקוד לכ היו מכוסי בחול ומוגני במקומ .היעדרה של
שכבת חול מגנה גור להרס מסיבי של השרידי.
בשני  2005עד  2007ערכה רשות העתיקות סקר סיכוני שנכללו בו הצעות למיגו ולשימור ערי
החו" העתיקות .בסקר מוצגות ערי החו" העתיקות הנמצאות בסכנה ,ובה אפולוניה ותל אשקלו,
וכ מוצגי הסיכוני העיקריי ,הפעולות שבוצעו להגנת הערי והפעולות הנוספות הדרושות.
 : ‰ È  Â Ï Â Ù ‡ ¯ ˙ ‡ Ï ‰  Î Òמבצר אפולוניה שוכ בגובה  30מטר במרומי מצוק הכורכר
בצפו הרצלייה .הוא מהווה חלק מהג הלאומי אפולוניה ובו שרידי של עיר צלבנית מוקפת
חומה .בשל התמוטטות המצוק הוכרז האתר בספטמבר  2003כאתר עולמי בסכנת הרס .כבר בשנת
 2001התריעה רשות העתיקות כי קטעי רבי באתר מהווי סכנת חיי של ממש לכל מי שנמצא
ש ,וכי א לא יינקטו פעולות דחופות ייהרס חלק ניכר מהאתר בתו כמה עשרות שני.

התמוטטות קטע מחומת אפולוניה

)התצלו צול בשנת  2009על ידי צוות הביקורת(
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מומחי ששכרה עיריית הרצלייה בשנת  452004הזהירו כי "מצב פני המצוק של הג הלאומי גרוע:
קיימות נפילות של המצוק עצמו ושל חלקי שלמי של הבנייה ההיסטורית ...אי ספק שמצוק
המבצר סובל הרס רב" .עיריית הרצלייה בשיתו" רשות העתיקות 46ורשות הטבע והגני יזמו
פעולות הגנה על המצוק באפולוניה )ראו להל(.
 : Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ Û Â Á · ˙ Â ˜ È ˙ Ú ‰ Ò ¯ ‰בחו" אשקלו נמצאי שני אתרי עתיקות המכילי
שרידי ארכאולוגיי רבי מתקופות קדומות .שרידי העיר הקדומה תל אשקלו הוכרזו ג לאומי
בשנת ) 471965להל  ,הג הלאומי תל אשקלו( וקטע מרצועת החו" הצפוני הוכרז בשנת 1995
אתר עתיקות.
 .1הג הלאומי תל אשקלו נמצא על מצוק החו" בדרו,מערב העיר .את השרידי העתיקי
מקיפה סוללת חומה עתיקה שתוצרי דרדרת שעוני עליה .פני המצוק מצולקי על ידי מפולות
וגלישות סלעי ,רוח ,חריצי וכ ערוצי שנגרמו מזרימת הנגר העילי .בניית המתקני הימיי
בדרו אשקלו האיצה את תהליכי הארוזיה ואת הרס החו" והמצוק באזור הג הלאומי תל
אשקלו :היא גרמה להצרת קו החו" ,להתמוטטות המצוק ולחשיפה של הממצאי הארכאולוגיי
לפגיעה.
 .2בעקבות הקמת המרינה באשקלו בשני  1992עד  ,1993חלו כאמור ג בחו" הצפוני
תהליכי ארוזיה משמעותיי ונסיגה של קו החו" ושל המצוק .במצוק נחשפה עיר חו" עתיקה
המוקפת חומה שזוהתה על ידי חלק מהמומחי כ"אשקלו מיומאס"; מאז הקמת המרינה
התמוטטה העיר העתיקה :מבני ,מתקני וחומת העיר נפלו לי .לאחר בניית המרינה נחשפו
בקרקעית הי שרידי של כלי שיט טרופי ומטעני עתיקי .מאז חשיפת נתוני השרידי
)שהיו שמורי מתחת לשכבת החולות במש אלפי שני( להרס מהיר על ידי גלי הי ושוד
עתיקות.
בשני  2001עד  2005עשתה רשות העתיקות פעולות שונות להצלת השרידי הארכאולוגיי
האמורי באתרי העתיקות באשקלו :בוצעו תסקירי תת,ימיי לאיתור ,לתיעוד ולהצלת שרידי
כלי שיט עתיקי ,בוצע סקר סיכוני לצור מיפוי הבעיות העיקריות בתחומי השימור ,ההנדסה
והבטיחות ,תועדו מבני ומתקני שנחשפו על המצוק ועל החו" לאחר סערות החור" ופונו
אלמנטי ארכיטקטוניי ייחודיי שנחשפו כתוצאה מהתמוטטות המצוק .רשות העתיקות ג
יזמה עבודות מקדמיות )פיילוט( להקמת קיר העמודי בג הלאומי תל אשקלו ולביצוע פעולות
שחזור ושימור שלו .הפרויקט מומ מכספי שאיג משרד ראש הממשלה ,48בס  580,000ש"ח.
הביקורת העלתה כי לא נעשו פעולות נוספות שרשות העתיקות קבעה אות כנדרשות להצלת הג
הלאומי תל אשקלו ,ובה :השלמת מיגו החומה העתיקה ומיגו קטעי נוספי בחזית הי,
הסדרת הניקוז וייצוב המדרונות ,פירוק המבני המסוכני ,שימור מבני עתיקי וביצוע חפירות
הצלה של שרידי עתיקי הנמצאי בסכנת הרס.
__________________

45
46
47

48

„) ‰ÈÏˆ¯‰ ÛÂÁ ÌÂ˜È˘ ÁÂיולי .(2004
רשות העתיקות פועלת לשמירה על עתיקות האר ,ובכלל העתיקות בחו #הי" ובמי הי" ,מכוח
סמכויות שהוקנו לה בחוק העתיקות ,התשל"ח ,1978בחוק רשות העתיקות ,התשמ"ט ,1989בחוק
שמירת הסביבה החופית ובדברי חקיקה אחרי".
בחוק גני" לאומיי" ,שמורות טבע ,אתרי" לאומיי" ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,1998נקבע כי שר
הפני" בהתייעצות ע" השר להגנת הסביבה רשאי להכריז על שטח כג לאומי או שמורת טבע .בחוק
נקבע כי תפקידיה של הרשות לשמירת הטבע והגני" הלאומיי" ה" בי היתר "לשמר ולשק" ערכי
טבע בשמורות טבע ובגני" לאומיי" ומחוצה לה"".
לצור ,הפתרו הזמני להגנת החו #הצפוני באשקלו ,ראו להל.
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Û‡Â ‰ÎÒ· ‰„ÈÓÚÓ ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ· ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ‰ Â˙‚ÈÒ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .·¯ È¯ÂËÒÈ‰Â È‚ÂÏÂ‡Î¯‡ Í¯Ú ÈÏÚ· ÌÈ‡ˆÓÓ ¯·Î ‰Ò¯‰
˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÂÚˆ·È ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ
.˙Â˜È˙Ú‰ ÏÚ ‰‚‰ Ì˘Ï ˙Â˘¯„‰

אבד שטחי קרקע
הנסיגה של המצוק מזרחה גורמת לאבד שטחי קרקע של מדינת ישראל ולמעשה להקטנת שטחה.
מדובר ה בשטחי פתוחי כמו חופי ,שמורות טבע וגני לאומיי ,וה בשטחי שה לכאורה
בעלי פוטנציאל לבנייה ולפיתוח .יש לציי כי אבד כזה מתרחש ג בחופי חוליי )ולא רק
בחופי המצוק( החשופי א" ה לתהליכי ארוזיה .להל דוגמה:
 : ‰ È  ˙  Ï ˘ Û Â Á ‰ ˙ Ú Â ˆ ¯ · ‰ Ú È ‚ Ùרצועה זו משתרעת לאור כ 11,ק"מ ,מאזור
מלו "בלו ביי" בגבול המועצה האזורית עמק חפר בצפו ועד לקטע קצר מדרו לשפ נחל פולג
בגבול מכו "וינגייט" בדרו .מצוק הכורכר של נתניה משתרע לאור  9ק"מ )כ 86%,מאור
רצועת החו" של העיר( ,ומתנשא לגבהי שבי  15מטר לכ 50,מטר .התלילות הממוצעת שלו היא
 ,45ºובמקומות מסוימי בבוה המצוק מגיעה התלילות ל 80º,וא" לשיפוע שלילי ,מצב הקרוב
להתמוטטות .מאז  1958הפסידה המדינה  100דונ קרקע לאור גבולה הימי בנתניה  ,כלומר,
בממוצע אירעה ש נסיגה של כ 10,מטרי לכל אור חופי העיר בתקופה של  44שני.
מאוקטובר  2005עד מרס  2009התרחשו לאור מצוק הכורכר בנתניה לפחות תשעה אירועי של
גלישת סלעי ועפר.
פגיעה בערכי טבע ונו
מצוק הכורכר החופי הוא ער טבע ייחודי שנודעת לו חשיבות רבה ,והוא חלק בלתי נפרד
מסביבת החו" .מצוק גבוה שמדרונו תלול או זקו" ,המתמש ברציפות לאור מרחק גדול ,הוא
בבחינת רצועת נו" בעלת איכויות יוצאות דופ המעניקה תצפית ייחודית לי ויש בה משבי רוח
נעימי .ככל שמדרו המצוק תלול ,גבוה וחוש" תצורות גאולוגיות ייחודיות ומגוונות יותר ,כ
הוא מרשי יותר .מכא שרצועת המצוק בישראל מהווה מוקד משיכה המוני ,ובשל חשיבותה
ואיכויותיה היא נחשבת אטרקציה ייחודית באזור.
המצוק הוא יחידת נו" שצריכה להתקיי בה מערכת אקולוגית מיוחדת ,הכוללת בתי גידול
מגווני של חי וצומח הייחודי לאזור זה .יש לציי כי לאור רצועת החו" ,במקביל לקו החו",
משתרע מעבר אקולוגי המקשר בי שמורות טבע לשטחי פתוחי .בקטעי חו" מצוקי שהפיתוח
בה מתקרב לשפת המצוק ,כל נסיגה של המצוק גורמת לצמצו וא" לקיטוע של המעבר
האקולוגי ועלולה לפגוע בשלמות המערכת האקולוגית.
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פתרונות אפשריי להרס המצוק
המחקרי והסקרי שבוצעו במש השני בנושא המצוק מציגי את הפתרונות הקיימי באר
ובעול ואת הגישות המקובלות להתמודדות ע הרס המצוק .49כל פתרו ,שכרו והפסדו בצדו:
גישת האל מעש
גישה זו רלוונטית לחופי ולאזורי שיש בה ארוזיה מועטה שאינה מסכנת את החו" או לאזורי
פתוחי שאי בה נכסי כלכליי ותרבותיי .בשל החשש שהארוזיה תתגבר עד כדי סיכו החו"
ועורפו ,גישה זו מחייבת ביצוע ניטור קבוע.50
הזנת חול מלאכותית
אחת הדרכי להתמודדות ע הרס המצוק וע הצרת רוחבה של רצועת החו" היא לספק לחופי
חול כדי להרחיב ולהג על עורפ הטבעי או המבונה .הזנת חול נחשבת שיטה "רכה" שפגיעתה
בסביבה מועטה יחסית ,ה מבחינה חזותית וה מבחינה פיזית .אול יש חשש כי ג חול זה ינדוד
צפונה ,ולפיכ נחו לחזור ולבצע את פעולות ההזנה )"מילוי חוזר"( .יישו הפתרו מותנה
בזמינות מקורות חול ימיי הניתני לניצול במש תקופה ארוכה .שכ ,מרק החול שמסופק
מהמקורות הזמיני צרי להיות גס לפחות כמו החול הטבעי .יש הטועני כי במי
הטריטוריאליי של ישראל אי מרבצי חול מתאימי וזמיני ולכ השיטה אינה ישימה .כמו כ,
התחזוקה הקבועה כרוכה בהוצאות גדולות .זאת ועוד ,ג הזנת החול עלולה לפגוע בסביבת
החו" ,ה באזור כריית החול וה בסביבה הסלעית שבחו" ובי.
הגנת החו באמצעות מבני קשיחי
מבני כמו שוברי גלי מנותקי )הבנויי במקביל לחו"( או דרבנות שמגני על בוה המצוק
מפני גלי הי ,נועדו לבלו את מכות הגלי המכרסמות בקו החו" והמצוק וכ להרחיב את החו"
ולהאט את קצב התמוטטות המצוק.
בעורפ של שוברי הגלי מצטבר חול ונוצרות לשוניות חול משולשות המזדקרות מהחו" לתו
הי .בחלק מהחופי מתפתחות לשוניות גדולות אשר קדקודיה נוגעי ,או כמעט נוגעי ,בשובר
הגלי .לשוניות החול הגדולות מייבשות למעשה את רוב שטח המי של חו" הרחצה המוג.
לא מעט מהמבני האלה שנועדו להג על חו" זה או אחר רק מרעי את המצב; ה אמנ מגני
על הצטברות החול בעורפ ה ,א מרעי את מצבו של האזור הסמו לה :ה חוסמי
ומשבשי את המהל הטבעי של הסעת החול ,צוברי חול ליד או בתוכ ובכ "מרעיבי" את
החופי הנמצאי ב"המש הזר" .קצות המבני האלו גורמי לשבירת גלי ויוצרי מוקדי הרס
בחופי הסמוכי לה; בשוברי הגלי יש כדי לסכ נופשי או משתמשי אחרי ,כמו דייגי או
__________________

49
50

ראו לעיל הערה מס' .17
ניטור  ליווי תצפיתי רבשנתי המודד את נסיגת המצוק לפי מפת מדידה עדכנית ,תו הצבת נקודות
מדידה קבועות וביצוע מדידה חוזרת ביחידות זמ קבועות.
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שחייני המטפסי עליה ,בגלל המערבולות הנוצרות ליד קצותיה; שוברי הגלי פוגעי ג
במידת מה בנו" ובסביבה הימית.
על מנת לצמצ את ההשפעות ההרסניות של שוברי הגלי פותחו שיטות להקמת שוברי גלי
מטובעי  ,אלו נבני על פי רוב מאלמנטי טרומיי המונחי בי ,ושיא אינו מגיע אל רו פני
הי .ה יוצרי מעי מחסו המג על החול מפני בריחה לתו הי .השפעת הסביבתית קטנה
במקצת מזו של שוברי הגלי האחרי ,והדבר מאפשר את המש תנועת החולות לאור החו",
וא" מונע היווצרות לשוניות חול גדולות .אול ג תועלת של שוברי גלי אלה עשויה להיות
מועטה יותר :ה אמנ מאטי את הצטברות החול בעורפ א אינ מונעי אותה.
מאחר שהמבני הקשיחי מפריעי לתהליכי הסעת החול ,ג מנגנוני של הזנת חול מלאכותית
משולבי בפתרונות אלו ,כדי למנוע את הצטברות החול בתו שובר הגלי ובצמוד לו במחיר
גריעת החול מהאזורי הסמוכי.
הקמת שוברי הגלי היא לעתי אמצעי להרחבת החופי ,והדבר יוצר מוקדי משיכה מקומיי.
עיריית נתניה למשל מתכננת לקד הקמה של מערכת טיילות נו" על המצוק לרווחת התושבי
והתיירי ,ובאמצעות הקמת מערכת של שוברי גלי היא מבקשת ליצור חופי רחבי ועשירי
בחול לתועלת התושבי והתיירי.
יעילות התפקוד של שוברי הגלי תלויה בפרמטרי שוני הקשורי ה לתכנו שובר הגלי וה
לתכונות הגלי והחול .אחת הדוגמאות למערכת הגנה ימית מוצלחת היא מער של שבעה שוברי
גלי מנותקי מול חופי תל אביב :בעורפ לא התפתחו לשוניות חול גדולות ,אלא רק בליטות
חול קטנות המגיעות למרחק של עד  50מטר מהחו" .לעומת זאת ,בחופי אחרי )לדוגמה ,חו"
דלילה באשקלו וחו" סירונית בנתניה( התפתחו בעורפ של שוברי הגלי לשוניות חול גדולות,
והחופי המצויי מדרו ומצפו לשוברי הגלי סובלי מארוזיה משמעותית.
בניית קירות תמ למצוק ומסלעות )מבני צמודי בוה(
קירות י )קירות תמ( נבני סמו למרגלות המצוק כדי להג על רכוש ,על דרכי תחבורה ועל
המצוק .הקירות בנויי בדר כלל מאב מסיבית או מלוחות בטו .לשיטת קיר הי יש חסרונות
משמעותיי :מאחר שהקיר אינו סופח את האנרגיה של הגל ,הגלי החוזרי עלולי לחשו"
ו"לגלח" את החו" מכל כמות החול שבו .דהיינו ,במש הזמ מבני אלו גורמי להצרה מהותית
של רצועת החו" ולעתי א" להיעלמותה .נוס" על כ ,מאחר שאי מה שיספח את אנרגיית
הגלי ,מתרחשת גריעת חול בחו" ומשני צדדיו של הקיר ונוצר מחסור בחול באזורי הסמוכי.
על מנת להקטי את בריחת החול ולספוח את אנרגיית הגלי נעשה שימוש בגושי אב ,בשברי
סלע וכו' .יש שניסו לבנות קירות י המרוחקי קמעה מבוה המצוק כדי להג על המצוק מפני
פעולת הגלי מחד ,ולשמר את חומר המפולת מאיד .חיסרו נוס" של קיר הי הוא פגיעתו
בסביבה הטבעית של המצוק וכ פגיעתו בנו" .השפעה דומה יש להקמת מסלעות לרגלי המצוק
באמצעות הנחת אבני גדולות ואבני סלע )בולדרי( בבסיסו  ,המסלעות מגנות על המצוק מפני
גלי הי א מקטינות את רוחב החו" .שיטה זו מתאימה למקומות שבה החו" לא מנוצל.
לדוגמה ,מתחת למלו "כרמל" בצפו נתניה ,הבנוי על גג המצוק ,נבנה קיר י עשוי בטו .כדי
לחזקו הוצבו גושי סלע גדולי למרגלותיו .הקיר מוכיח את יעילותו בהגנה על המלו ,אול גור
להרס אטי וקבוע של בוה המצוק שמשני קצותיו; הוא חוס מעבר אד לאור תקופה ארוכה
בחור"; ואינו מאפשר הצטברות חול ושימוש בחו" לרחצה.
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מיתו שיפוע המצוק
מיתו שיפוע המצוק ודירוגו על ידי מדרגות שקירות תמ מגני עליה מעלימי את המצוק  ,ה
מחליפי אותו הלכה למעשה והורסי את שכבתו העליונה  ,ולכ מתאימי למקומות שבה
המרק הטבעי של המצוק ממילא לא נשמר .זאת ועוד ,למיתו כזה עלולה להיות השפעה זמנית
בלבד .הוא מקטי אמנ את נזקי גלישת הסלעי ומגדיל את נגישות החו" לציבור ,אול ללא
גדלה וגורמת
הסדרת הניקוז הוא מגדיל את תהליכי הרס המצוק ,משו שכמות הנגר העילי ֵ
להיווצרות ערוצי במצוק ,עד כדי הרס המתקני ודרכי הגישה שהוקמו עליו.
בחזית המערבית של כמה אזורי מגורי גורדו פני המצוק והותקנו שיפועי מתוני .עיריית
אשקלו לדוגמה הסירה  ,במסגרת בניית המרינה ובנייני המגורי שבעורפה  ,את המצוק הגבוה
) 18מטר( שבעור" חו" בר כוכבא .עקב כ קיי היו במקומות אלה שיפוע מתו ,המצוק בעור"
המרינה הוסר כמעט עד למפלס חו" הי ועל השטח שהתפנה נבנו בתי מגורי ונופש.
צמחייה מייצבת ורשתות מסמרי
ייצוב מדרו המצוק בעזרת רשתות ויריעות גאוטכניות הנתפסות במצוק באמצעות התזת בטו או
נעיצת מסמרי הנתפסי בקרקע )להל  ,מסמרי קרקע( ,וכ שתילת צמחייה מייצבת מתאימה
במקומות המועדי למפולות .פתרו זה זול ויעיל להגנה על החופי מפני ההרס הנגר מגש
ומרוח .ע זאת השיטה מחייבת מומחיות ותחזוקה שוטפת ,בעיקר למניעת ליקויי במערכת
ההשקיה .כיסוי פני המדרו משמר את המבנה הטופוגרפי ומקטי את הסחיפה של אדמת המצוק.
ע זאת ביצוע לקוי אינו יעיל ועלול לגרו לגלישות סלעי מסוכנות .עיריית נתניה לדוגמה פעלה
לחיזוק חלקי של המצוק באמצעי זולי וזמיני ,כגו צמחייה ,רשתות ברזל ומסמרי קרקע.
הסטת הנגר העילי
מניעת הנגר העילי מלזרו במדרו המצוק ולחלחל לתוכו באמצעי האלה :תכנו מערכת ניקוז
הכוללת את הזרמת הנגר העילי באופ מבוקר מזרחה אל מוצא ניקוז מוסדר ,קידוחי החדרה
המאפשרי את סילוק המי למי התהו וקירות תמ המשמשי מחסו פיזי בגג המצוק ומונעי
מהנגר העילי הנותר לזרו במדרו המצוק.

התמודדות השלטו המרכזי ע הרס המצוק
תופעת נסיגת המצוק ידועה זה שני רבות למוסדות השלטו המרכזי ולרשויות המקומיות .כבר
בשנת  1992פורס דוח בנושא "מצוקי הכורכר בחופי הי התיכו של ישראל" ,שכתב ד"ר יעקב
ניר )מטע המכו הגאולוגי( בהזמנת ממ"י .בדוח הוצגו הרס מצוקי הכורכר והגורמי לו.
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‡„¯˘Ó Ì‰·Â ,ÔÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈ˘ ‰Ê ‰ÚÂ„È ˜ÂˆÓ‰ ·ˆÓ ˙¯ÓÂÁ ÈÎ Û
˙ÂÂ¯˙Ù‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î ¯·„ Â˘Ú ‡Ï˘ ËÚÓÎ ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÌÈÙ‰
¯˜ÈÚ·) ÌÈÈÓÈ ÌÈ·Ó ‰ÓÎ Ï‡¯˘È· ÂÓ˜Â‰ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘· ,‡Â‰ ÍÂÙ‰ .‰ÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï
ÌÈÂ˘ ‰„ÓÚ ˙Â¯ÈÈÂ ˙ÂÁÂ„ .˜ÂˆÓ‰ ·ˆÓ ˙‡ ÂÚ¯‰ Û‡˘ (‰ÈÈÏˆ¯‰·Â ÔÂÏ˜˘‡· ˙ÂÈ¯Ó‰
˘.‰ÏÂÚÙ ÏÏÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÓÊ‰· ÂÎÂ‰

המשרד להגנת הסביבה
בשנת  1999הגה המשרד להגנת הסביבה 51את הרעיו של הכנת מסמ מדיניות שיוגש לממשלה,
להתמודדות ע התופעה של הרס המצוק :באפריל  1999כינס המשרד להגנת הסביבה פורו של
מומחי בנושא המצוק ,שד בנושאי גאולוגיה ,הנדסה וגאוטכניקה .לצור הכנת מסמ המדיניות
פנה המשרד להגנת הסביבה למשרד הפני במאי  ,1999בבקשה לקיי פעילות ממשלתית
משותפת של המשרד להגנת הסביבה ,משרד הפני ,ממ"י ונציגי הרשויות המקומיות הרלוונטיות
לגיבוש מדיניות כוללת .עמדת משרד הפני הייתה זו :הכנת מסמ מדיניות ופרסו מסמ עמדה
בנושא המצוק ה יזמה ראויה ורצויה ,אול יש לטפל בנושא זה במסגרת תמ"א  13והוועדה
למימי חופי )ראו להל(.
בשנת  2001שוב יז המשרד להגנת הסביבה הכנת מסמ מדיניות לשימור המצוק ,וא" התקשר
ע יוע לתכנו סביבתי לצור זה .נמצא כי פעולות אלו לא הבשילו לידי הכנת מסמ כזה.
במהל שנת  2004המשי המשרד להגנת הסביבה במאמציו לקד את הכנת מסמ המדיניות,
שנועד להציע מנגנו ציבורי לניהול מאגר החול והמצוק .אול נמצא כי הכנת המסמ האמור
נדחתה ,והיא שולבה בסופו של דבר במסגרת ועדת ההיגוי שהוקמה בניהולו של משרד ראש
הממשלה )ראו להל(.
˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ,ÌÈ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó·Â ,1999 Ê‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ ÌÏÂ‡ .˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰‰ ‡˘Â· ‰Ï˘ÓÓÏ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ Ï˘ Â˙Î‰ ÌÂ„È˜Ï ‰·È·Ò‰
·‡.‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰Ê ÍÓÒÓ ‡·Â‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,2010 ÏÈ¯Ù
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010מסר המשרד להגנת הסביבה ,כי נושא הרס המצוק
לא טופל במישרי על ידי מי ממשרדי הממשלה אלא באמצעות מוסדות התכנו במסגרת אישור
תכניות מפורטות ותכניות מתאר .בשל החשיבות הלאומית שמייחס המשרד להגנת הסביבה
לנושא זה ומתו ההכרה כי הטיפול בו מורכב ורב,ממדי ומחייב שיתו" של כמה משרדי ממשלה,
יז המשרד את גיבושו של מסמ המדיניות הלאומית בנושא .המשרד היה גור אקטיבי בקידו
הנושא לאור השני ,א" שהסמכויות העיקריות הנוגעות לעניי אינ מצויות בידיו .עד לחקיקת
חוק שמירת הסביבה החופית לא היו למשרד סמכויות ישירות בתחו החופי .ע אישור החוק,
יז ופעל המשרד לקידו הכנת מסמ המדיניות למצוק הכורכר החופי.

__________________
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˜ÂˆÓÏ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÂÓ¯‚˘ ÌÈ„·Î‰ ÌÈ˜Ê‰ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ Ï˘ Â˙Î‰Ï ÏÈ·˜Ó·Â ,Â˙·È·ÒÏÂ
Â‡¯) ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÊÈ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÈÈÁ‰Ï
.(ÔÏ‰Ï

משרד הפני
 .1עוד בשנת  1980מינה הממונה על מחוז המרכז במשרד הפני ועדה לבדיקת נושא הרס
המצוק בנתניה .מסקנות הוועדה בנוגע לעיר נתניה יושמו רק בחלק )ראו להל(.
 .2הוועדה למימי חופי שליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה פרסמה בשנת  1999מסמ
מדיניות למימי החופי של ישראל .המסמ התייחס ג לחשיבות השמירה על המצוק כנכס טבעי
בעל חשיבות לאומית .בי היתר הורה המסמ על הצור בנקיטת הפעולות האלה :הסדרת ההגנה
על המצוק ושיקומו לאחר הכנת תסקיר כולל ותכניות מפורטות ,זאת על בסיס חלוקת המצוק
לקטעי; עדיפות להגנת המצוק בשיטות "רכות" ובה הזנת חול והקמת שוברי גלי מטובעי,52
הסדרת ניקוז מבוקר של הנגר העילי מזרחה ,מיגו בוה המצוק ומיתו שיפועו.
Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÈÙÂÁ‰ ÈÓÈÓÏ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‚‰Ï ˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ÌÊÈ ‡ÏÂ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ë˜ ‡Ï
.˜ÂˆÓ‰
 .3בעקבות חקיקת חוק שמירת הסביבה החופית הוקמה בשנת  2005הוועדה לשמירה על
הסביבה החופית .בחוק התכנו והבנייה נקבע כי הפקדה ואישור של תכנית החלה בתחו סביבת
החו" כפופי לאישור הולחו"".
חוק התכנו והבנייה בנוסחו הקוד 53קבע שהוועדה למימי חופי רשאית בכל עת להכי תכנית
מתאר למימי החופי או לחלק מה ,וכ היא רשאית ליזו תיקו ,התליה או ביטול של תכנית
כאמור או להטיל על ועדה מחוזית או מקומית לתכנו ולבנייה להכינה .בשנת  2005פורקה
הוועדה למימי חופי בעקבות הקמת הולחו"" והסמכות בתחו הסביבה החופית הועברה אליה.54
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה הולחו"" ,כי למיטב הבנתה ,לפי חוק
שמירת הסביבה החופית היא אינה מוסמכת ליזו תכניות בתחו החו" ,אלא פועלת כגו" מגיב
המאשר וד בתכניות המוגשות לה על ידי ועדות התכנו המקומיות .עוד ציינה כי בתכניות
המוגשות לה היא דורשת לכלול תנאי שיש בה כדי להפחית את הפגיעה במצוק ,וכי קיימה
דיוני עקרוניי בנושא הרס המצוק ,במרס  2005ובמרס  .2007במסגרת דיוניה בתכניות ספציפיות
היא נתנה דעתה לעקרונות הכלליי שהוצגו בפניה בכל הנוגע לשמירה על המצוק.
__________________

52
53
54

יצוי כי מומחי מתווכחי ביניה על השאלה א שיטה זו של שוברי גלי מטובעי יכולה להיחשב
"רכה".
כלומר ,עד לקבלת חוק שמירת הסביבה החופית ,ב.2004
תחו סמכויותיה של הולחו"" רחב משל הוועדה למימי חופי ,והוא משתרע על סביבת החו"
בכללותה בתחו ה 300מטר מקו המי ,ולא רק במימי החופי.
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˘È˘ Ô‡ÎÓÂ ,ÛÂÁ‰ ˙·È·Ò ÏÚ ‰‚‰ Ì˘Ï ‰Ó˜Â‰ Û"ÂÁÏÂ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ‰‚‰‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈÎ˙ ˙Ú‰ ÔÈÈÚ· ‰˙ÂÎÓÒÏ ‰·Á¯ ˙Â˘¯Ù ˙˙Ï
.ÂÊ ‰·È·Ò
ÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÌÂÊÈÏ ÔÎÂ ,˜ÂˆÓ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ÔÈÙÂÁ‰ ÈÓÈÓ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÎ˙ ÏÂËÈ·ÏÂ ÔÂ˜È˙Ï
˙.ÂÓÂ˜È˘·Â Â˙¯ÈÓ˘· ÚÈÈÒÏ ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂÈÎ
 .4תמ"א  13אושרה כאמור כבר ב .1983,תיקו מס'  4לתמ"א  ,13שיזמה המועצה הארצית
לתכנו ולבנייה ,אושר על ידי הולחו"" באוקטובר  ,2005ועל פי החלטת המועצה הארצית מיולי
 2005הועבר להערות הוועדות המחוזיות והמקומיות לתכנו ולבנייה .התיקו האמור מתייחס
לרצועת החו" במחוז תל אביב בשטח הרשויות המקומיות בת י ,תל אביב והרצלייה .הוא עוסק
בתכנו אזור חו" הי ,בי היתר בשימושי העירוניי שיכולי להיות לו תו שמירה על נגישות
הציבור והגנה על ערכי טבע ונו" .במסגרת התיקו נקבעו תנאי להגנה על המצוק :בפרק העוסק
בבנייה בעור" החו" נקבע כי לא תאושר תכנית החלה על המצוק החופי לשימור ולהגנה ,על כולו
או על חלקו ,אלא בהינת תנאי מספר ,ובה :שמירה על הפרשי הגובה הקיימי בי גג המצוק
לבוה המצוק ושמירת תצורת המצוק; הוראות בדבר ניקוז הנגר העילי ווידוא זרימתו לכיוו
מזרח; הכנת מסמ הקובע את דרכי ההגנה על המצוק  ,בעת הבנייה ולאחריה; השתלבות הבנייה
בנו" ובסביבה.
במועד הביקורת ,בשנת  ,2009עדיי היה תיקו מס'  4לתמ"א  13בהליכי אישור .יודגש כי זהו
תיקו נקודתי ולא תיקו כולל המקי" את אור החו" כולו.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר משרד הפני ,כי הוא שוקד על הכנת תיקו
לתמ"א  13בתחומי נתניה וחיפה וכי בכוונתו לערו שינוי והרחבה לתמ"א ,בהתבסס על המלצות
מסמ המדיניות שצפוי להתפרס בעניי זה )ראו להל(.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להגנת הסביבה ,כי לאור השני ההתייחסות של
מוסדות התכנו לסוגיית המצוק הייתה נקודתית ולא התגבשה ראייה מערכתית על כל חופי
ישראל ,ולכ התקבלו החלטות אשר גרמו בפועל לשיקו או לפיתוח במקו אחד ,ולהרס במקו
אחר .משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  ,2010כי מוסדות התכנו קיבלו
החלטות על פי מיטב הידע שהיה קיי בפניה ובכלל זה תמ"א  13ומסמ המדיניות למימי חופי.
¯˙ÂÈ ÈÙÏ ¯·Î ‰¯˘Â‡ 13 ‡"Ó˙˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÁÈ˘ ,13 ‡"Ó˙Ï ÏÏÂÎ ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘È ‡Â‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,(1983 ˙˘·) ‰˘ 27-Ó
Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙‡ Û˜˘ÈÂ ,·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ÈÙÂÁ ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ÛÂÁ‰ Í¯Â‡ ÏÎ ÏÚ
‡Â· ÂÚ·˜ÈÈÂ ‰ÈÈ·‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ÏÈËÈ ˘„Á‰ ÔÂ˜È˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‡"Ó˙‰ ‰¯˘Â
„¯.Ï‡¯˘È· ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÈÙÂÁ ÏÎ Í¯Â‡Ï ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰ ÈÎ

הקמת ועדת היגוי במשרד ראש הממשלה
 .1בעקבות פניית רשויות מקומיות שונות למשרד ראש הממשלה לקבל את סיועו בהגנה על
המצוק המתמוטט ,ובעקבות יזמה של המשרד להגנת הסביבה להכנת מסמ מדיניות בנושא ,החל
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אג" תיאו ,מעקב ובקרה במשרד ראש הממשלה )להל  ,אג" התיאו במשרד ראש הממשלה(
בסו" שנת  2005לטפל בקידו הפתרונות לבעיית המצוק .לאחר שהתברר היק" התופעה הנחה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז את ראש אג" התיאו של המשרד דאז לבחו את הנושא ע
גורמי מקצועיי רלוונטיי ולגבש מסמ מדיניות לממשלה בנושא הגנת המצוק .בשנת 2005
מינה משרד ראש הממשלה ועדת היגוי לנושא ,בהשתתפות נציגי של משרדי הממשלה השוני
ובה :המשרד להגנת הסביבה ,משרד האוצר ,משרד הפני ,משרד המשפטי ,משרד התיירות,
משרד הבינוי והשיכו ומשרד התשתיות הלאומיות; וכ בהשתתפות נציגי הגופי האלו :ממ"י,
המרכז למיפוי ישראל ,המכו לחקר ימי ואגמי ,רשות הטבע והגני ,החברה להגנת הטבע,
רשות העתיקות ,המכו הגאולוגי ומרכז השלטו המקומי .מטרת הקמת הוועדה הייתה לעצב
דרכי להתמודדות ע הרס המצוק ולגבש קווי של מדיניות לאומית בנושא )ראו להל( .אג"
התיאו במשרד ראש הממשלה ניהל את עבודת הוועדה.
במסגרת עבודת הוועדה פנה משרד ראש הממשלה למשרד להגנת הסביבה ולמרכז למדיניות
סביבתית במכו ירושלי לחקר ישראל) 55להל  ,מכו ירושלי( בבקשה לרכז את העבודה על
הכנת מסמ המדיניות שיבח את פתרו הקבע למצוקי חופי הי התיכו .לצור כ מונו אנשי
מקצוע שהתחלקו לצוותי עבודה מקצועיי בתחומי הגאולוגיה ,הי ,הכלכלה ,ההנדסה והמשפט
)להל  ,היועצי המומחי(; מה הזמינו המשרד להגנת הסביבה ומכו ירושלי חוות דעת
בתחומי הרלוונטיי .בעריכת המסמ השתתפו נציגי מכו ירושלי ונציגת המשרד להגנת
הסביבה )להל  ,צוות העורכי( ,והוא הוכ וגובש בהתבסס על חוות הדעת המקצועיות שהגישו
היועצי המומחי במהל השני  2006עד ) 2007ראו להל( .דיווח על עבודת הצוותי
המקצועיי הועבר לוועדת ההיגוי והוצג בפניה על פי דרישתה.
המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי הוא החל בהיערכות לגיבוש
מסמ המדיניות בנושא הרס החופי והמצוק בטר פנה אליו משרד ראש הממשלה וכי הוא
התאי את מתווה העבודה על מסמ זה לדרישת משרד ראש הממשלה.
מסמ המדיניות נועד לגבש תפיסה כוללת בסוגיית המצוק ולהמלי לממשלה כיצד ,היכ ולפי
אילו סדרי עדיפויות יש לפעול כדי להתמודד ע התמוטטות המצוק לאור חופי הי התיכו ,וכ
להתוות את קווי ההתמודדות :אופ ההתערבות ,ההיק" ,הצעדי שיש לנקוט וכאמור סדרי
העדיפויות .על פי מסמ המסגרת למסמ המדיניות שהכי משרד ראש הממשלה ,היעדי
שהוצבו לוועדת ההיגוי היו כדלהל :הגדרת הבעיה והצגתה במונחי גאולוגיי ,כלכליי,
מעשיי ,משפטיי וחברתיי; הצגת החלופות להתמודדות ,מת פתרונות פיזיי ואומד
העלויות; ניתוח החלופות במושגי עלות ותועלת ,מנקודת ראות כלל,משקית ותו חלוקת לפי
בעלי עניי; הגדרת קריטריוני לקביעת אמצעי ההתערבות וסדרי העדיפויות בהקצאת המשאבי;
המלצות לסדרי ההתנהלות ולמסגרת פעולה ממשלתית.
 .2בדיוני הראשוני של ועדת ההיגוי ,באוקטובר  2005ובינואר  ,2006הוצגו מטרות הוועדה,
יעדיה ותכנית העבודה של הצוותי המקצועיי .הצפי שקבעה הוועדה להגשת מסמ המדיניות

__________________

55

מכו ירושלי לחקר ישראל הנו מכו למחקרי מדיניות הפועל כעמותה עצמאית ,בלתי תלויה וללא
מטרות רווח .מטרתו להשפיע על עיצוב המדיניות וקבלת ההחלטות בישראל בכל הנוגע לתחומי
עיסוקו.
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לממשלה ,שיכלול את פתרו הקבע להרס המצוק ,הוגדר לתקופה של כשנה 56ומועד תחילת
העבודה נקבע לפברואר .2006
˘‡¯ ‰ÚÈ„Â‰ 2008 ¯·ÂË˜Â‡· .ÔÎÂ˙ÓÏ ÏÚÓ ‰Î˘Ó ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÈÎ ‡ˆÓ
‡‚ÌÂÈÒÏ ÈÂÙˆ‰ „ÚÂÓ‰ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÌÂ‡È˙‰ Û
ÏÈ¯Ù‡· ˜¯ ÌÏÂ‡ .2008 ˙˘ ÛÂÒ ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ ˙˘‚‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú
˙„Â·Ú ÌÂÈÒ Ï˘ ÔÎÂ˙Ó‰ „ÚÂÓ‰ È¯Á‡ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈÂ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,2010
.ÂˆÓ‡Ï ‰ËÈÏÁ‰˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÏ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ ‚ˆÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰
מממצאי הביקורת עולה כי רק במאי  2009הגישה ועדת ההיגוי לאג" התיאו במשרד ראש
הממשלה טיוטה של מסמ המדיניות .הטיוטה הועברה לעיו חברי הוועדה ולתגובותיה.
בספטמבר  2009קיימה ועדת ההיגוי דיו שהועלו בו הערות חבריה לטיוטת מסמ המדיניות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר משרד ראש הממשלה ,כי עבודת ועדת
ההיגוי נמשכה מעל למתוכנ בשל מורכבות הנושא שלו היבטי משפטיי ,הנדסיי ,תכנוניי,
סביבתיי וכלכליי משמעותיי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר משרד המשפטי ,כי הוא ליווה את עבודתה
של ועדת ההיגוי :טיוטת מסמ המדיניות הועברה אליו בשלבי עבודה מתקדמי ,והוא גיבש את
התייחסותו המקצועית להיבטי השוני במסמ .אול ,לאחר שהושלמה העבודה התברר כי
משרד ראש הממשלה העביר לעיו חברי ועדת ההיגוי את מסמ המדיניות בנוסחו הראשוני ללא
התייחסות משרד המשפטי .לפיכ ביקש המשרד להעביר את הערותיו בשנית ,ולהטמיע במסמ
הסופי .משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו הנוספת למשרד מבקר המדינה מיולי  ,2010כי
בשלבי הגיבוש הסופיי של מסמ המדיניות יבח בשנית ,ביחד ע משרד המשפטי וממ"י את
"העמדות המשפטיות העולות מהמסמ על מנת להבטיח את אחידות ההמלצה ונכונותה".
המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו ,כי עבודתה של ועדת ההיגוי התארכה מעבר לצפוי בשל
התחלפות השלטו וראשי אג" התיאו במשרד ראש הממשלה וכי הוא סיי את חלקו בהכנת
מסמ המדיניות כבר בראשית .2009
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר מכו ירושלי ,כי לוועדת ההיגוי הוגשה
בפברואר  , 2008כשנתיי לאחר תחילת העבודה על הכנת המסמ  ,טיוטה ראשונה של מסמ
המדיניות שגובשה על ידי צוות העורכי .ממועד הגשת הטיוטה הראשונה ועד למועד תשובתו
נעשו כמה סבבי הערות מטע משרדי הממשלה השוני החברי בוועדת ההיגוי ,ובעקבותיה
הוגשו טיוטות מתוקנות לאישור הוועדה .מכו ירושלי הדגיש בתשובתו כי לא הייתה לו אחריות
לעבודת ועדת ההיגוי ,לסדרי העבודה ולמועדי התכנסותה ,וכי מש הזמ לגיבוש הטיוטה
הראשונה היה סביר נוכח מורכבות הנושא והשלכותיו.
נמצא כי בתקופה שבי אוקטובר  2005לינואר  2010התכנסה ועדת ההיגוי בהרכבה המלא חמש
פעמי בלבד .הוועדה התכנסה ארבע פעמי נוספות בפורו מצומצ שכלל את נציגי המשרדי
האלו :ראש הממשלה ,הגנת הסביבה ,האוצר ,הפני ,המשפטי וממ"י.
__________________
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לשלב הראשו ,תיאור המצב הקיי ותרחישי הסיכו ,הוקצבו כשמונה חודשי; לשלב השני ,הצעת
חלופות ,הוקצבו כשלושה חודשי; לשלב השלישי ,הכנת הסיכו וההמלצות ,הוקצב חודש.

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי במקביל לישיבות ועדת ההיגוי
קיי צוות העורכי פגישות עבודה ע היועצי המומחי.
עוד נמצא כי בפברואר  2008נדונו בפורו מצומצ של ועדת ההיגוי הממצאי המרכזיי שהעלו
היועצי המומחי במהל עבודת .בעקבות הדיו התעוררו סוגיות משפטיות ,כלכליות
ותכנוניות שהמשתתפי סברו שיש להוסי" ולדו בה .אול בעשרת החודשי הבאי התקיימו
בס הכול שני דיוני בנושא ,ביולי  2008ובדצמבר .2008
בשל התארכות התקופה של עבודת הוועדה נוצר מצב שבו הרשויות המקומיות ומינהל התכנו
במשרד הפני היו שרויי במצב של אי,ודאות בנוגע לסוגיית מיגו המצוק :ביצוע פעולות
המיגו הנדרשות הלכה למעשה והשאלה על מי תחול העלות .במכתב של הולחו"" שנשלח
באפריל  2008למשרד ראש הממשלה ולמשרד להגנת הסביבה נאמר" :כיוו שמסמ המדיניות
לטיפול במצוקי ,עדיי לא הסתיי ותוצאותיו הסופיות אינ ידועות לנוÂ‡ ÈÎ ÌÈ˘Á Â‡ ,
] È¯˘Ù‡ È˙Ï· ·ˆÓ· ÌÈ„ÓÂÚההדגשה אינה במקור[ .מחד ,אנו מודעי לסכנות של בניה על ראש
המצוק ...ומאיד ,אנו למדי כי אי בידי הרשויות התקציבי לטיפול הראוי".
חלק מהרשויות המקומיות הפסיקו את פעולותיה לקידו ההגנה על המצוק בנימוק שה ממתינות
לפרסו מסקנות ועדת ההיגוי שיקבעו את העקרונות לטיפול בבעיה.
זאת ועוד ,משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי מינהל התכנו הודיע לוועדת
ההיגוי ולצוות העורכי שבכוונתו ליזו הוראה של המועצה הארצית  ,על מנת לעג בתכנית
מתאר ארצית את מסקנות מסמ המדיניות  ,אול זה טר פורס )נכו למועד תשובת משרד
הפני למשרד מבקר המדינה( ומינהל התכנו ממתי להנחיות ועדת ההיגוי .הולחו"" מסרה
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי למרות בקשותיה החוזרות לא הוצגו בפניה מסקנותיה
הסופיות של ועדת ההיגוי .משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו הנוספת למשרד מבקר המדינה כי
הולחו"" צפויה לדו בסו יולי  2010במסמ המדיניות.
ÂÊÎÈ¯˘ ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÓÒÓ ˙Î‰· - ÌÈ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ - ·¯‰ ÈÂ‰È˘‰ ÏÚ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏ‰ÈÂ
Ì‰ÈˆÓ‡Ó ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰‡ÈÙ˜‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .‰Ï˘ÓÓÏ ˙ÂÈÈ„Ó‰
Ò¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÌÚ Ì˙Â„„ÂÓ˙‰· ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÂ
.˜ÂˆÓ‰
 .3בספטמבר  2009נער דיו של ועדת ההיגוי ובו הוצגו לחברי הוועדה עיקרי מסמ
המדיניות .ההמלצות במסמ המדיניות הצביעו על שתי דרכי פעולה עיקריות :האחת ,הקמת
מערכות הגנה פיזיות לש ייצוב המצוק ומניעת התמוטטותו .מערכות הגנה כאלו מומלצות א
ורק בתחומי עירוניי ומבוני ובאתרי ארכאולוגיי ייחודיי .השנייה ,רגולציה וקביעת כללי
שיסדירו במישורי הקנייני והתכנוני פינוי נכסי המצויי בסכנת התמוטטות ומניעת בניית נכסי
חדשי באזורי המועדי .הנחת המוצא של הוועדה הייתה כי המדינה ,בהיותה מודעת לבעיית
המצוק ,חייבת לנקוט יזמה לש טיפול בבעיית התמוטטותו; אול אי המדינה חייבת במימו
הפעולות מתקציבה היא ועליה למצוא פתרו לחלוקת נטל המימו בי בעלי העניי השוני.
יש לציי שהמלצות אלו מהוות שינוי בעמדתו המסורתית של המשרד להגנת הסביבה ,שהתנגד
בעבר לפתרונות באמצעי קשיחי להגנת המצוק ונקט מדיניות של הימנעות מפעולות אנוש
הגורמות לשינוי ניכר בהסעת החול הטבעית; המשרד נטה לאפשר לתהליכי הטבעיי )כמו
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הסעת החול ונסיגת המצוק( להמשי ולהתקיי ככל הנית .ואילו כעת הוא מוכ לקבל פתרונות
המבוססי על בניית שוברי גלי וטיפול אינטנסיבי במצוק .שינוי זה משק" את ההכרה בתועלת
הציבורית שתופק מפתרונות כאלה )חו" ציבורי רחב ,טיילת ציבורית ועוד( באזורי העירוניי.
˙„ÚÂ ˙Â˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈ· ÏÈÁ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ÔÎÂ ,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÈÂ‚È‰‰
¯˜·Ó „¯˘Ó .‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˜ÒÓÏ ˙Â„‚ÂÓ ÔÈ‡ ÂÏ‡˘ È‡˙· ,ÌÈÈÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙· ËÂ˜Ï
˙ÂÏÂÚÙ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ ‰È‰È ,„·Ï· ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ˘ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰
.ÂÂ˙Â‰˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÈÂÂ˜ ÈÙ ÏÚ ¯ÂÊ‡Â ¯ÂÊ‡ ÏÎ· ˜ÂˆÓ‰ ÌÂ˜È˘Ï
משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי פעולות מיגו ברשות מקומית
אחת עלולות להחמיר את מצבו של המצוק ברשות מקומית אחרת.
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÏÁ˙‰Ï „Ú ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ì‰Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙Â˘˜·· ‚Â‰Ï „ˆÈÎ ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ‰ÁÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó
·‰„·ÂÚ‰ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÂ ¯˜È ÔÓÊ ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏ È„Î ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÔÈÈÚ
˘˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÓÂÁ˙· ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ Â·ˆÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ˙Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ˙ÂÏÂÚÙ
˙Â˜ÒÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· Ì„˜‰· ÏÈÁ˙‰Ï Í¯ÂˆÏ Û˜Â˙ ‰˘Ó ˙˙Ï È„Î ‰· ˘È ,˙¯Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó
.·ÏÂ˘Ó È˙Î¯ÚÓ ÔÂ¯˙Ù ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ
 .4במסגרת הכנת מסמ המדיניות היה המכו הגאולוגי אחראי לסיווג רגישויות המצוק לפי
פרמטרי גאולוגיי ,גאומורפיי 57וגאוטכניי ,58כימות השינויי המצטברי ,הגדרת הסיכו
ותיחומו .עבודתו התבססה על ניתוח צילומי אוויר מהשני  1945עד  2005ומיפוי ממוחשב
שלה .על פי מסמ שהגיש המכו הגאולוגי לוועדת ההיגוי בספטמבר  ,2006המצוק הארו
ביותר ,שאורכו כ 11,ק"מ ונמצא מצפו להרצלייה ,הנו ברמת הסיכו הגבוהה ביותר ,א מרביתו
מצויה רחוק מאזורי מיושבי .קטע המצוק השני הבעייתי מצוי בי נחל פולג לבית ינאי והוא
מכיל כמות קטנה יותר של מצוקי ברמת הסיכו הגבוהה ביותר .קטע זה מצוי בקרבה לאזור
עירוני )נתניה(.59
נמצא כי פרט למחקר שער המכו הגאולוגי ,שהתבסס כאמור על צילומי אוויר שנאספו עד לשנת
 ,2005לא נוצלה התקופה של עבודת ועדת ההיגוי על הכנת מסמ המדיניות )כארבע שני ,כאמור
מאז שנת  (2005לביצוע פעולות רציפות של ניטור ומעקב ללימוד קצב נסיגת המצוק והחופי;
ניטור ומעקב חיוניי לש קביעת נחיצות וסוג של אמצעי ההגנה ועל מנת לקבל תמונה
מעודכנת ומדויקת של נסיגת המצוק .יודגש כי לדעת המומחי שעסקו בנושא )לדוגמה ,נציג
המכו לחקר ימי ואגמי( ,ביצוע פעולות כאלה חיוני ליצירת מאגר נתוני אמי שעליו נית
לבסס את תכנונ וביצוע של אמצעי ההגנה .60ג בדיו של ועדת ההיגוי מספטמבר  2009הודגש
__________________
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תצורות פני הקרקע.
התאמת פני הקרקע לצרכי ולפעילויות של האד.
„.ÈÂÎÈ˙-ÌÈ‰ ÛÂÁ‰ ˜Âˆ Í¯Â‡Ï ˙¯·‚ÂÓ ‰‚ÈÒÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ‚Â¯È
דוח המכו לחקר ימי ואגמי לישראלÏÁ „ÚÂ ÌÈ-˙· ÌÂ¯„Ó ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯· È‚ÂÏÂ ËÓÈ„Ò ¯ÂËÈ ,
) ‚ÏÂÙנובמבר  ;(2005ראו ג דוחות שהוכנו עבור עיריית הרצלייה ,עיריית אשקלו והמועצה
האזורית עמק חפר  להל.
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הצור בקיו מעקב שיטתי ומקי" ,בביצוע מדידות לאור המצוק ובקיו מעקב תדיר באזורי
המועדי כדי להגדיל את מידת הוודאות בכל הנוגע להערכת הנזקי וההשקעות הצפויות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010מסר המכו הגאולוגי ,כי הוא נער להמש המחקר
של גורמי הסכנה לאור המצוק החופי וכי בכוונתו לבצע בעתיד מעקב רב,שנתי באמצעות מיפוי
וניטור מדויקי של קטעי מהמצוק ,זאת לצור קביעה מדויקת ועדכנית של קצב נסיגת המצוק
והבנת הסיכוני הקשורי בהתמוטטותו.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מכו ירושלי ,כי אכ יש לקיי ניטור שיטתי וממוקד
לאור עשרות שני בהתא להמלצות ,אול חסרונ של נתוני אלו לא פג באפשרות לקבוע
את אמצעי ההגנה הרצויי להתמודדות ע נסיגת המצוק .המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו
למשרד מבקר המדינה ,כי הכנת מסמ המדיניות התבססה על הערכות של קצב הנסיגה ומיפוי של
אזורי הסיכו.
‰ÏÚÙ ‰·˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
;·˜ÚÓÂ ¯ÂËÈ Ï˘ ˙ÂÙÈˆ¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰ÏˆÂ ‡Ï ,ÌÈ˘ Ú·¯‡Î ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ
‡·ÂÎÈÚ Ì¯‚ ÍÎ .ÌÈÙÂÁ‰Â ˜ÂˆÓ‰ ˙‚ÈÒ ·ˆ˜ ÏÚ ˜ÈÂ„ÓÂ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ˙Â˜ÙÒÓ ÂÈ‰ ÂÏ
.˜ÂˆÓ‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈˆÂÁ‰ ‰‚‰‰ ÈÚˆÓ‡ ÌÂ˘ÈÈ· ÛÒÂ
 .5הועלה כי בקרב היועצי המומחי התגלעו חילוקי דעות שוני בעניי מסקנותיה של ועדת
ההיגוי ,וכ בעניי הפתרונות הרצויי להגנת המצוק .ג חלק מהגופי שהשתתפו בעבודת
הוועדה הביעו הסתייגות מאחדות מהמלצותיה ומטיוטת מסמ המדיניות .61במהל עבודת צוות
העורכי יושמו חלק מהערות חברי ועדת ההיגוי ,אול כפי שצוי בדיו הוועדה בספטמבר 2009
לחלק מחברי הוועדה ,ובה נציג המכו לחקר ימי ואגמי ,נציג רשות העתיקות ונציגת משרד
המשפטי ,עדיי היו באותו מועד הסתייגויות מהותיות מטיוטת מסמ המדיניות .בסיכו הדיו
ציינה מנהלת אג" התיאו במשרד ראש הממשלה כי לא נית לייש את כל ההערות למסמ
המדיניות ,בעיקר משו שחלק מהמשתתפי נותרו חלוקי בדעותיה .עוד הדגישה כי חשיבות
המסמ היא בהעלאת המודעות ונטילת האחריות על מנת שנית יהיה לקד את הטיפול בעניי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מכו ירושלי ,כי צוות העורכי גיבש את טיוטת מסמ
המדיניות בהתבסס על חוות הדעת המקצועיות ,המידע שנאס" ממקורות שוני ולפי מיטב שיקול
דעתו המקצועי ,והיה מוסמ שלא לקבל במלוא את כלל ההמלצות שהעלו היועצי המומחי.
לאחר סיו הביקורת ,ב ,25.4.10,קיימה הממשלה דיו במסמ המדיניות .62בהחלטת הממשלה
בנושא נקבע בי היתר כי הממשלה מאמצת את עקרונות מסמ המדיניות בעניי התמוטטות
המצוק; כי יוק צוות יישו מקצועי בי,משרדי 63בראשות נציג משרד ראש הממשלה; וכי צוות
היישו יגיש לממשלה בתו  120יו את המלצותיו לעניי ההתמודדות ע התמוטטות המצוק.
נקבע כי בי היתר יכללו ההמלצות תכנית עבודה הקובעת סדרי עדיפויות בהתא למומל במסמ
המדיניות ,דרכי התארגנות וביצוע המתייחסות לתכנו ולתיאו בי הגורמי השוני הנוגעי
בדבר  ,לרבות המסגרת הארגונית המתאימה להוציא לפועל את הפעולות; מקורות המימו.
__________________

61
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63

כ( עולה מהדיו שקיימה ועדת ההיגוי בספטמבר  2009ומהתשובות שנשלחו למשרד מבקר המדינה.
החלטת ממשלה מספר .1620
נקבע כי הצוות יכלול את נציגי המשרד להגנת הסביבה ,משרד הפני ,משרד האוצר ,משרד
המשפטי וממ"י.
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Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÚÈ·‰ Ê‡Ó ¯Â˘ÚÎ ÂÙÏÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙„ÚÂ ‰˙ÂÓ Ê‡Ó ÌÈ˘ ˘ÓÁÎÂ ,˜ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÂÈÈÚ˘ ‰Ï˘ÓÓÏ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ˙Î‰
˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ Ï˘ ÂÓÂÒ¯Ù ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÊÎ ÍÓÒÓ ˙Î‰Ï ÈÂ‚È‰‰
˘Â·È‚· ÔÂ˘‡¯ „Úˆ ˜¯ ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ÏÚ· „Úˆ ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÂˆÂÓÈ‡Â
ÏÈÁ˙‰ÏÂ ‰ÈÚ·Ï ÌÈÈ˘ÚÓ ˙ÂÂ¯˙Ù ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÂÈ¯Á‡ÏÂ ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï ÌÈÎ¯„‰
·˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙· ˙·ÁÒ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰ .ÌÓÂ˘ÈÈ
·Â· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÎÒ‰Â ¯„¯„ÈÓ Â·ˆÓ ÌÈÈ˙È·Â ,˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ
‚.˙Â¯·Â

התמודדות הרשויות המקומיות ע הרס המצוק
הרשויות המקומיות שנבדקו העלו הצעות שונות לפתרו הרס המצוק ולצור כ שכרו מומחי
להכנת סקרי ולמציאת פתרונות והוציאו סכומי כס לא מבוטלי .חלק מההצעות לפתרו היו
מגובשות יותר ואחרות פחות ,ובכל מקרה לא עלה ביד של הרשויות המקומיות להוציא לפועל
פתרונות אלו ,כפי שיתואר להל:
פעולות עיריית הרצלייה להגנת המצוק
˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÚˆ‰Â ‰È‚ÂÒ‰ „ÂÓÈÏ
התכנית המפורטת להקמת המרינה בהרצלייה שאושרה ביולי  1990מגדירה שלבי לביצוע:
בשלב ד' ,לאחר בניית המעגנה ולפני השלמת הבנייה לתיירות ,נופש ומסחר במתח המרינה,
"הועדה המקומית תכי תכנית בני עיר ]תכנית מפורטת[ הכוללת אמצעי ומתקני הדרושי
להגנה על המצוק ועל החופי הגובלי במעגנה".
‡,¯·Î ‰Ê ‰ÓÏ˘Â‰ ,‰ÓÂÁ˙· ˘ÙÂ‰Â ¯ÁÒÓ‰ ÈÁË˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È¯Ó‰ ˙Ó˜‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÈÎ‰ ‡Ï (‰˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ 17-Î) 2009 ˙˘· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ „Ú
˙.ÛÂÁ‰Â ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÎ
ÌÈˆÓ‡Ó ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÚÈ˜˘‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ 15 ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ÓÎ ‰ÈÓÊ‰ ‡È‰ .ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ‰È˙ÂÂ¯˙ÙÂ ˜ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÚ· „ÂÓÈÏ· ÌÈ·‡˘ÓÂ
ÌÈˆÓ‡Ó ÌÏÂ‡ .·ˆÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚ÈÒÂ ÛÂÁ‰ ˙Â¯ˆÈ‰ ‡˘Â· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó
‡:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .˜ÂˆÓ‰Â ÛÂÁ‰ ˙‚‰Ï ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù ÏÏÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ÂÏ
 : B a i r d ˙ ¯ · Á Ï ˘ ˙ Ú „ ‰ ˙ Â Â Áכבר בשנת  1995הזמינה עיריית הרצלייה מחברה
קנדית חוות דעת מקצועית בנושא הרס החו והגנת המצוק .החברה הגישה לעירייה שני דוחות,
בשני  1996ו( .1999החברה המליצה על הקמת צמד שוברי גלי מנותקי מצפו לשלושת
שוברי הגלי הקיימי )צפונית למרינה( ( כפתרו הקבע המיטבי .היא הוסיפה בהמלצתה כי
מאחר שלהערכתה מצב החו יציב אי דחיפות להקמת שוברי הגלי ,ובטווח המיידי נית
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להסתפק באחת משתי האפשרויות הבאות :לא לעשות דבר או להזי את החו בחול .בחוות הדעת
הדגישה החברה כי בכל מקרה יש צור בביצוע ניטור של החו והמצוק לפחות אחת לחצי שנה.
באוקטובר  2000דנה הוועדה למימי חופי בדוח השני שהגישה החברה הקנדית ,וביקשה מעיריית
הרצלייה להגיש לה בתו  90יו תכנית מיידית להזנת החול .במקביל החליטה כי עיריית הרצלייה
תבצע ניטור במש תקופה של שנה עד שלוש שני מיו ההזנה ותציע פתרו לטווח הארו
בהתא למידע שיצטבר.
עיריית הרצלייה לא הגישה לוועדה למימי חופי תכנית כזאת .בעקבות החלטת הוועדה למימי
חופי ובעקבות ביקורת שהועלתה כלפי הדוח של החברה הקנדית בכנס שארגנה העירייה
בדצמבר  ,1999מינתה עיריית הרצלייה צוות מומחי שיבח מחדש את כל המידע והבדיקות
שנעשו ,יבצע בדיקות השלמה ויגיש הצעת היתכנות טכנית וכלכלית לשיקו חופי הרצלייה.
‰„ÚÂÂ‰ ˙˘È¯„Ï „Â‚È· ˙‡ÊÂ ,ÛÂÁ‰ Ï˘ ¯ÂËÈ ÏÏÎ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ
.1999 ˙˘· ¯·Î ÔÈÙÂÁ ÈÓÈÓÏ
·„:‰ÈÈÏˆ¯‰ ÛÂÁ ÌÂ˜È˘ ÁÂ„ ,˙ÈÏÎÏÎÂ ˙ÈÎË ˙ÂÎ˙È‰ ˙˜È
באוגוסט  2002חתמה עיריית הרצלייה על הסכ התקשרות ע צוות מומחי ,לבחינת פתרונות
לשיקו החו .הצוות כלל יוע ,בגאולוגיה ימית וחופית )להל ( הגאולוג הימי( ,מהנדס ימי
וזואולוג ימי .כיוו שעלות הזנת החו בחול גבוהה ומחשש שללא הגנה החול עלול להיעל,
קבעה העירייה כי הצוות יגיש חלופות לשיקו החו ולא יתמקד רק בהזנת החו בחול .עמדת
עיריית הרצלייה ,שנתמכה על ידי מומחי שוני ,64הייתה זו :במקרה של הזנת חול בלבד ,ללא
הגנות נוספות ,צפוי החול להיסח ולהיעל מהחו תו שני מספר.
ביולי  2004הוגש לעירייה הדוח הסופי של צוות המומחי ,בנושא "בדיקת היתכנות טכנית
וכלכלית לשיקו חו הרצליה" )להל ( דוח שיקו חו הרצלייה(.
נמצא כי בשל חילוקי דעות שהתגלעו בי המומחי )הגאולוג הימי והמהנדס הימי( לא נמסר
בסופו של דבר דוח מסכ אחוד לעירייה .תחת זאת כלל הדוח לשיקו חו הרצלייה שלוש חוות
דעת נפרדות .הדוח מתאר את מצב החו וסוקר את החלופות השונות לשיקומו ,אול לא מספק
מסקנה חד(משמעית .ג בדוח זה הודגש כי ניטור ומעקב קבועי אחר מצב חופי הרצלייה
חיוניי בכל מקרה ( בי שיינקטו פעולות מיידיות לשיקומו ובי שלא.
בנובמבר  2004החליטה עיריית הרצלייה לאמ ,את החלופה שהמהנדס הימי המלי ,עליה :הקמת
שני שוברי גלי מטובעי בשיטת ה( :Reef Ballsשוברי גלי מחוררי המשוקעי בי שישמשו
ג כבית גידול לסביבת החי והצומח הימית .לפתרו זה הסכי ג הגאולוג הימי .העירייה נימקה
את בחירתה זו בטענה שאלו שוברי גלי ידידותיי לסביבה ושמדובר בפתרו הפי  ,שכ ה
ניתני לשינוע .במקביל לבניית שוברי הגלי הומל ,לבצע הזנת חול לאור החו ( מצפו
לשלושת שוברי הגלי המנותקי הישני ועד לדרו בוה המצוק באפולוניה .העירייה העריכה
את עלות הפרויקט בכללותו בכ( 16מיליו ש"ח ,נכו לשנת .2004
ביולי  2005אישרה הולחו" את הצעתה של עיריית הרצלייה וביקשה מהעירייה להגיש לאישורה
תכנית מפורטת .הולחו" קבעה כי שיקו החו בהרצלייה הוא צעד נדרש וכי יש להיער
בדחיפות להכנת התכנית .הולחו" הנחתה את העירייה בדבר הפתרונות שייבדקו במסגרת
התכנית ,וקבעה שהזנת חול תיכלל בה; היא קבעה שבמסגרת התכנו ייבדקו סוגי שוני של
__________________
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שוברי גלי מנותקי ויוצגו חלופות למיקומ של שוברי הגלי; וקבעה כי על התכנית לכלול
פעולות ניטור ,ללימוד ההשפעות המצטברות של הפתרו.
˜ ·  : ˙ Ù Ò Â  ˙ Ú „ ˙ Â Â Á ˙ Ïבעקבות ההנחיות של הולחו" החליטה עיריית הרצלייה,
כשלב ראשו לקראת הכנת התכנית המפורטת ,לבקש חוות דעת נוספת ממומחה בעל ש עולמי
)להל ( המומחה( ביישו פתרונות ימיי סביבתיי ,ובה ג שיטת ה(.Reef Balls
בחוות הדעת שהגיש המומחה לעיריית הרצלייה במאי  2007הוצגו חלופות שונות לטיפול בחו,
וכ יתרונותיה וחסרונותיה לאור התנאי הקיימי בחו הרצלייה .לייצוב החופי של צפו
הרצלייה המלי ,המומחה על שובר גלי שקוע הבנוי כשונית מלאכותית .במקביל הוא המלי ,על
הזנת החו בחול ,כדי למנוע הצטברות חול בעור שוברי הגלי .המומחה הדגיש כי לצור
בחירת הפתרו המתאי ביותר על העירייה לפעול להרחבת המידע המדעי וההנדסי הזמי (
באמצעות פעולות ניטור ,מיפוי ומעקב.
בדיו שהתקיי בולחו" ביולי  2008בנושא דוח שיקו חו הרצלייה ,הובעה מורת רוח מכ
שבתו שלוש שני ממועד הדיו הקוד ,שבו הורתה הולחו" על הכנת תכנית מפורטת ,כל
שעשתה עיריית הרצלייה הוא להגיש חוות דעת שאינה מחדשת דבר ביחס למידע שהוצג בעבר.
עוד ציינה הולחו" כי ללא תכנית אשר מציעה חלופות ,אי בידה הכלי לבחו את הפתרו הראוי
לחו הרצלייה .לפיכ ביקשה הולחו" מהעירייה שתגיש לה בהקד תכנית הגנה מפורטת על
המצוק לאור כל קו החו של הרצלייה .כמו כ ,ביקשה הולחו" שהתכנית תציג יתרונות
וחסרונות של כל אחת מהחלופות :הזנת חול בלבד ,הזנת חול והקמת שוברי גלי מסוג Reef
 ,Ballsהקמת שוברי גלי עיליי קשיחי והקמת שוברי גלי מטובעי קשיחי .הולחו" סברה
כי עד להגשת התכנית המפורטת יש לפזר לאור החו הצפוני את החול הנכרה מהמרינה באופ
שוט ,וכ לבצע ניטור בליווי צילומי אוויר כדי לצבור מידע לצור גיבוש התכנית.
נמצא כי עד למועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009לא הגישה העירייה לולחו" את התכנית
המפורטת המבוקשת ,ולמעשה היא חדלה מלקד את הפתרו שהציעה להגנת החו והמצוק.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה עיריית הרצלייה ,כי הולחו" דרשה
שהתכנית המפורטת תכלול חלופות אשר נפסלו על ידי הגורמי המקצועיי )כגו הזנת חול(
וחלופות אשר נפסלו על ידי הולחו" עצמה בדיוני קודמי )שוברי גלי מנותקי(; היא דרשה
ג הכנת תסקירי השפעה על הסביבה לכל אחת מהחלופות ,בטווח רחב החורג מתחו העירייה
וא מתחו המחוז .משמעות ההחלטה לגישתה של עיריית הרצלייה היא הטלת נטל בלתי סביר
על כתפיה ,התארכות לא סבירה של הליכי התכנו ועלויות לא סבירות הכרוכות בבדיקת חלופות
אשר נפסלו כאמור בשלבי קודמי על ידי כל הגורמי המקצועיי .עוד טענה העירייה כי שיקו
החו והמצוק צרי להיות פרויקט לאומי ארצי שיובילו משרדי הממשלה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה הולחו" ,כי בדיו ביולי  2005קבעה
עקרונות ברורי ,ובה הכנת תכנית לשיקו החו הכוללת ג את חו אפולוניה ,בחינת פתרונות
שוני ,כמו הזנת חול ושוברי גלי מנותקי ,וכ הכנת תכנית ניטור .בשנת  ,2008כשלוש שני
לאחר מכ ,חזרה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה הרצלייה )להל ( הוועדה המקומית הרצלייה(
והציגה את הפתרו שהוצג שלוש שני קוד לכ .על כ מחתה הולחו" וחזרה וביקשה הכנת
תכנית אשר תכלול את העקרונות שהתוותה בדיו הקוד.
נמצא ג כי עיריית הרצלייה לא החלה בביצוע ניטור ומעקב אחר החו והמצוק ( זאת בניגוד
להמלצות המומחי ששכרה ולדרישת הולחו".
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˙‡ Û"ÂÁÏÂ‰ ‰¯˘È‡ 2005 ˙˘· ¯·Î ÈÎ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ê‡Ó Í‡ ,˜ÂˆÓ‰Â ÛÂÁ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÈÂ¯˜Ú‰ ‰˙Úˆ‰
„¯Ì‚ .˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰‚Èˆ‰ ‡ÏÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÎ˙ ‰ÈÎ‰ ‡Ï ‡È‰ :Û"ÂÁÏÂ‰ ˙Â˘È
‡ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,(2008 ˙˘Ó) Û"ÂÁÏÂ‰ Ï˘ ‰Â¯Á‡‰ ‰˙ËÏÁ‰Ó ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÂÈ‰ Ì
.˜ÂˆÓ‰Â ÛÂÁ‰ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙‡ ÏÈÏÎ ÁÂÊÏ ‡ÏÂ ‰ËÏÁ‰Ï ˙Â¯‰·‰ ˘˜·Ï ‰È‰
ÚÂˆÈ·Ï ÏÂÚÙÏ ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÈÈÁ‰· ,‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ‰È‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
¯ÂËÈ‰ ÚÂˆÈ· .‰¯Î˘˘ ÌÈÁÓÂÓ‰ ‰Ï ÂˆÚÈ˘ ÈÙÎ - ˜ÂˆÓ‰Â ÛÂÁ‰ ·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ¯ÂËÈ
ÔÂÎ˙· ˙È·ËÈÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÂ˙‰ ˙‚˘‰· ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó
˘.¯˘Â‡È˘ ¯Á‡ ÔÂ¯˙Ù ÏÎ Â‡ ,ÌÈÏ‚‰ È¯·Â
¯È‰·‰ ‡Ï 2008-Ó Û"ÂÁÏÂ‰ Ï˘ ‰Â¯Á‡‰ ‰˙ËÏÁ‰ ÁÒÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÈÈ¯ÈÚÏ 2005 ˙˘· ‰˙˘ ÈÂ¯˜Ú‰ ¯Â˘È‡· ‰˜·„ ÔÈÈ„Ú „ÚÂÓ Â˙Â‡· Ì‡ ¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ
˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰˘˜È·˘ Â‡ ,ÛÂÁ‰ ˙‚‰Ï ‰È˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜ ÔÈÈÚ· ‰ÈÈÏˆ¯‰
‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‰ÓˆÚ ‡È‰ - Û"ÂÁÏÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÙÒÂ ÌÚÙ
 ˙˙ÈÎ˙‰ ˙Î‰ ÌÂ„È˜· ÂÚÈÈÒÈÂ ‰È˙Â˘È¯„ ˙‡ Â¯È‰·È˘ ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙ÂÈÁ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ô˙È.ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÏÈ·˜Ó· ˙‡ÊÂ ,˙Ë¯ÂÙÓ‰
‰ÈÂÏÂÙ‡· ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ
˙‚‰Ï ÈÓÊ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ·ÎÚ˙‰ ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ Í˘Ó· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .1
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰ÈÂÏÂÙ‡· ˜ÂˆÓ‰
כבר בשנת  2002החלו עיריית הרצלייה ורשות העתיקות לפעול להגברת המודעות להרס המצוק
באפולוניה .בשנת  2004מינתה ראש עיריית הרצלייה הגב' יעל גרמ "ועדה לטיפול מיידי במצוק
אפולוניה" )להל ( הוועדה למצוק באפולוניה( ,בהשתתפות נציגי העירייה ,רשות הטבע והגני,
רשות העתיקות וממ"י .הוועדה למצוק באפולוניה התבקשה למצוא פתרו מיידי וזמי להבטחת
שלו המצוק ויציבותו .היא שכרה את שירותיו של מהנדס ימי )להל ( מתכנ א'( שיציע פתרונות
להגנת המצוק .באוגוסט  2004היא החליטה להמלי ,על אחת החלופות שהציע מתכנ א' ( הקמת
קיר י הבנוי מסלעי ומבולדרי ,שנועד להג על בוה המצוק.
א על פי שמנהל היחידה לאיכות הסביבה בעירייה וכ מומחי שוני 65שהועסקו על ידי העירייה
כדי לסייע במציאת פתרונות למצוק בחופי הרצלייה ,הסתייגו מהפתרו המוצע בנימוק שהוא עלול
לגרו להרס עתיקות ובתי גידול תת(ימיי ולמפגע אסתטי ,סברה עיריית הרצלייה שהקמת קיר
הי היא בגדר הרע במיעוטו ,שכ הפתרונות האחרי עלולי לגרו להרס המעג העתיק
שבתחתית המצוק .עלות הפרויקט המשוערת הייתה  3מיליו ש"ח; העירייה הביעה נכונות
להקצות לפרויקט סכו של  1.5מיליו ש"ח ,ורשות הטבע והגני הסכימה להקצות סכו של
 400,000ש"ח.
הביקורת העלתה כי במש כשנתיי )בי נובמבר  2004לאוקטובר  (2006קיימה עיריית הרצלייה
מגעי ע המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל את אישורו לפתרו המוצע .המשרד להגנת הסביבה
__________________
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הסכי כי אכ נדרשת התערבות בחו לצור שימור המצוק באפולוניה ,א הביע ספק בנוגע
לפתרו המוצע על ידי העירייה וביקש לשוב ולקיי דיוני ע המומחי השוני לבחינת
החלופות.
הביקורת העלתה כי בסו שנת  ,2005ולפי דרישת המשרד להגנת הסביבה ,הוק צוות היגוי
לפתרו חירו לבוה המצוק )להל ( צוות ההיגוי( ,במטרה לבחו חלופות הנדסיות וסביבתיות
לפתרו בעיית המצוק באפולוניה .בצוות ההיגוי השתתפו נציגי עיריית הרצלייה ,המשרד להגנת
הסביבה ,רשות הטבע והגני ומתכנ א' מטע העירייה .באוקטובר  2006החליט צוות ההיגוי
לאשר את המלצת מתכנ א' להקי קיר י מאב.
ביולי  2007אישרה רשות העתיקות את הפתרו המוצע .66לטענת רשות העתיקות א שהוא יפגו
בנו שלמרגלות האתר ,נוכח החשש לפגיעה בחיי אד ולנזק בלתי הפי לעתיקות פתרו המיגו
סביר ונית לאמצו כפתרו חירו זמני.
 .2שנתיי קוד לכ ,ביולי  ,2005דנה מליאת הולחו" בפתרו שעיריית הרצלייה הציגה
בפניה .הולחו" ציינה כי היא רואה צור להתייחס לחו אפולוניה במסגרת התכנית המפורטת
לשיקו חו הרצלייה )ראו לעיל( ,וביקשה מהעירייה להציע פתרו מהיר לחו אפולוניה כחלק
ממסגרת הפתרו הכולל.
הביקורת העלתה כי עיריית הרצלייה לא חזרה להציג בפני הולחו" את הפתרו המוצע לחו
אפולוניה ,כפי שהתבקשה בהחלטת הולחו" מיולי .2005
בנובמבר  2007אישרה הוועדה המקומית הרצלייה את בקשת העירייה למת היתר בנייה בשל
הצור הדחו בביצוע העבודות להצלת המצוק באפולוניה .באוקטובר  2007פנה בא כוחה של
הוועדה המקומית הרצלייה לשר להגנת הסביבה ולולחו" ועדכ אות לגבי החלטת הוועדה .הוא
ציי כי לדעת הוועדה המקומית הרצלייה העבודות אינ טעונות את אישורה של הולחו" ,מאחר
שה תואמות את תכנית המתאר המקומית החלה בשטח ,67וה אינ כרוכות בהיתר לשימוש חורג
או הקלה.
מתשובת הולחו" בנובמבר  2007עולה כי היא השאירה בידי הוועדה המקומית הרצלייה את
ההחלטה א להביא את הבקשה להיתר בפניה .68כלומר ,הולחו" לא עמדה על דרישתה מיולי
 .2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הולחו" ,כי הוועדה המקומית הרצלייה לא
ביקשה להיווע ,עמה בעניי אפולוניה.
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎÏÂ ,˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ÔÂÓ‡‰ „ÒÂÓ‰ ‡È‰ Û"ÂÁÏÂ‰
ÚˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ÔÁ·˙Â 2005-Ó ‰È˙Â˘È¯„ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÂÓÚ˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ¯·ÂÒ
˙·È·Ò· ‰ÈÈ· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ .ÌÈÂ˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ,‰ÈÂÏÂÙ‡· ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰Ï
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ È„ÚÏ·‰ Ô˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ¯‡˘ÂÈ ÛÂÁ‰
 .3בינואר  2008הודיע המשרד להגנת הסביבה לעיריית הרצלייה ,כי חזר בו מהסכמתו לפתרו
המוצע" :למרות שנציג המשרד ליווה את הדיוני של העירייה לגבי הגנת חו אפולוניה ,תו
__________________
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האישור נית לפי חוק העתיקות ,התשל"ח.1978
לטענת העירייה ,הייעוד של המקרקעי לפי התכנית החלה עליה הנו שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(,
ומותר לבצע בו עבודות פיתוח לש קיו ושמירה על השצ"פ ,ובכלל זה  בניית סוללה.
יצוי כי לדעת המשרד להגנת הסביבה היה צור& שהבקשה תידו בולחו"(.

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

התייעצות ע גורמי המשרד ,לאחר בחינה נוספת ומעמיקה ...משרדנו איננו סבור שההגנה על
בוה המצוק היא אכ הפעולה הדחופה ביותר הנדרשת להפחתת הסיכו לאתר הארכיאולוגי."...
המשרד ביקש לבחו חלופה אחרת להגנת המצוק.
חברי סיעת הירוקי בעירייה ואחד מחברי המועצה )להל ( המתנגדי( התנגדו ג ה להחלטה
ופנו במהל השני  2008עד  2009לכמה ערכאות שיפוטיות ( ועדת הערר לתכנו ולבנייה מחוז
תל אביב ,בית המשפט לענייני מינהליי 69ובית המשפט העליו ( 70בבקשה לבטל את מת
ההיתר .ה ועדת הערר וה בית המשפט לענייני מינהליי דחו את הבקשות שהוגשו ,והנימוקי
העיקריי לכ היו הנתוני שהוצגו לגבי דחיפות הצור לפעול על מנת למנוע פגיעה במצוק.
במהל הדיו שהתקיי בבית המשפט לענייני מינהליי בפברואר  2009הסכימו הצדדי לדו
בהצעה שהעלה המשרד להגנת הסביבה ,בעניי ביצוע פעולות לשחזור החומה העתיקה )כדוגמת
קיר העמודי ששוחזר בג הלאומי תל אשקלו ,כמפורט לעיל( ,אול לא הצליחו להגיע להסכמה
בנוגע להצעה זו .עיריית הרצלייה טענה שהפתרו שיוש באשקלו אינו ישי באפולוניה,
והסתמכה על חוות הדעת שהזמינה ממתכנ א' בנוגע לקיר העמודי בג הלאומי תל אשקלו.
ביוני  ,2009נוכח הקשיי ביישו התכניות החלופיות שהוצעו על ידי גורמי שוני ,חזר בו
המשרד להגנת הסביבה בשנית מהתנגדותו לפתרו שהוצע על ידי העירייה.
המתנגדי הגישו ערעור לבית המשפט העליו ,אול בסופו של דבר הסכימו לחזור בה
מערעור .בהחלטתו העיר בית המשפט העליו על הדחיפות העניינית הכרוכה בהקמת קיר הי
למצוק באפולוניה ,והדגיש כי לא בח את השאלות המשפטיות שבערעור ואלו נותרו פתוחות.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית הרצלייה ,כי בסו שנת  2009השלימה את ביצוע
עבודות ההגנה על המצוק באפולוניה .היא הדגישה כי במש השני השקיעה מאמצי ניכרי
בקידו הפתרו למצוק .בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסרה רשות הטבע
והגני ,כי הפעולות להגנת המצוק באפולוניה בוצעו על פי התכנו והגנו בהצלחה על המצוק בעת
סערות החור של  2009עד  ,2010והוסיפה שהפגיעה בחזות המצוק אינה חמורה כפי שחשבו
שתהיה .רשות הטבע והגני ציינה כי היא פועלת להסדרת הניקוז מגג המצוק ולהפחתת העומס
על המצוק עצמו.
‰ÈÂÏÂÙ‡· ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰Ï ÔÂ¯˙Ù‰ ˘Â·È‚Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÎ˘Ó˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡Â˙Ú„ ˙‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰È˘ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· .¯È·Ò È˙Ï· ÔÙÂ
¯·„· ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÌÂ˘ÓÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈˆ‰˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ÏÚ
ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÈÂˆ¯‰ ÔÂ¯˙Ù‰
·˘Ì˙‚ˆ‰ ˙‡ ˘Â¯„ÏÂ ,‰ÈÂÏÂÙ‡· ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ ÛÂ˙È
˘.Í¯„‰ ˙È˘‡¯· ¯·Î ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ÈÁ· ˙‡Â ÌÈÂ˙‰ ÏÎ Ï

__________________

69
70

עת"מ ) 'Á‡Â ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ - ‰È·Â ÔÂÎ˙Ï ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ' ‰„È„Á Ï‡ÂÈ ,ÌÈ˜Â¯È‰ ˙‚ÏÙÓ 2762/08טר
פורס (.
עע"מ ) 'Á‡Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ - ‰È·Â ÔÂÎ˙Ï ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ' ÌÈ˜Â¯È‰ ˙‚ÏÙÓ 8233/09טר פורס (.

385

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

פעולות עיריית אשקלו להגנת המצוק
ÔÂÏ˜˘‡· ÛÂÁ‰ ˙‚‰ ˙Î¯ÚÓÂ ‰È¯Ó‰ ˙Ó˜‰
התכנית המפורטת להקמת המרינה בחו הי באשקלו )להל ( תכנית המרינה( אושרה במרס
 .1992על פי תכנית המרינה מערכת הגנת החו צריכה לכלול שלושה שוברי גלי מנותקי
מקבילי לחו וחמישה דרבנות באזור שמצפו למרינה ,כדי למנוע היווצרות ארוזיה מצפו
למרינה .עוד נקבע בתכנית המרינה כי במש חמש שני יבוצעו ניטור של קו החו ומעקב אחר
השינויי שיחולו בו כבסיס לקבלת ההחלטות להמש תכנית ההגנה על החו .מימו עבודות
ההגנה הנוספות ,א יידרשו ,יהיו באחריות עיריית אשקלו והחכ"ל .במרס  1994החליטה הוועדה
למימי חופי ,לבקשת עיריית אשקלו והחכ"ל ,לדחות את הקמת של חמשת הדרבנות שעל פי
תכנית המרינה הוטל על החכ"ל להקימ .זאת בתנאי שפעולות הניטור שנקבעו בתכנית המרינה
ייעשו במש חמש שני.
בעקבות הקמת המרינה נסוג המצוק בחו הצפוני באשקלו למרחק של עד  35מטר מזרחה מקו
החו .בשנת  ,1996משהחלו להתברר ממדי הנזק שנגר למצוק בעקבות בניית המרינה ,החליטה
החכ"ל להקי מערכת של שוברי גלי מצפו למרינה להגנת החו והמצוק .עיריית אשקלו
והחכ"ל זנחו את התכנית המקורית שכללה הקמת דרבנות .71יצוי כי בקרב המומחי קיימי
חילוקי דעות בעניי זה :בתשובתו של המכו לחקר ימי ואגמי מפברואר  2010הודגש כי
72
לגישתו ,הקמת הדרבנות על פי התכנית המקורית היתה מרעה את מצב החופי; ואילו מתכנ א'
ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  ,2010כי לדעתו בניית מערכת ההגנה על פי
התכנו המקורי היתה מונעת את הפגיעה בבוה המצוק.
באוגוסט  2001הציג נציג המכו לחקר ימי ואגמי לוועדה למימי חופי ,על פי הזמנת המשרד
מספקות ,וג הפעולות
להגנת הסביבה ,חוות דעת שעלה ממנה כי פעולות הניטור שנדרשו לא היו ַ
שנקבעו לא מולאו כנדרש .בעקבות כ החליטה הוועדה למימי חופי כי על העירייה "להביא ,תו
 60יו ,את ההשלמות ופתרונות מוצעי לתיקו המצב ,כולל פתרו ביניי של הזנת חול."...
ואול בדצמבר של אותה שנה הודיעה העירייה ליו"ר הוועדה למימי חופי דאז ,כי היא והחכ"ל
אינ מוכנות להשקיע סכומי ניכרי בפתרו זמני של הזנת חול ,שעלותו ותחזוקתו גבוהות
ביותר .מאותו מועד לא המשיכה העירייה לטפל בנושא ,וא לא התקיי דיו נוס בעניי זה
בוועדה למימי חופי ,עד לפירוקה בעקבות הקמת הולחו" ב(.2004
ביולי  2004שבה עיריית אשקלו והודיעה למשרד הפני כי היא אינה מסוגלת לממ את העבודות
הנדרשות להגנת החו הצפוני ( על פי הערכתה )על סמ ההצעות ההנדסיות שקיבלה בשנת (1997
נאמדו העבודות בכ( 20מיליו ש"ח ( וביקשה למצוא מקור כספי למימו אחת החלופות.
בסיכו דיו שהתקיי בפברואר  2008בהשתתפות השר להגנת הסביבה ,מנכ"ל המשרד להגנת
הסביבה ,נציגי עיריית אשקלו וגורמי אחרי )ראו להל בעניי מערכת הגלילי( ,סוכ כי
העירייה תמסור ליוע ,הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה ד"ר דב צביאלי את התכניות
והמסמכי שהוכנו על ידה לפתרו הקבע לשיקו החו ,והוא יבח את שאלת הסיוע לעירייה
בקידו התכניות .נמצא כי העירייה לא הגישה ליוע ,תכניות או מסמכי אחרי.
__________________
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לדרבנות ולשוברי הגלי תפקיד דומה בהגנה על החו( והמצוק ,א& ה פועלי בצורה שונה )ראו
לעיל בפרק "פתרונות אפשריי להרס המצוק"(.
מתכנ א' )המהנדס הימי שעיריית הרצלייה שכרה את שירותיו ,לעיל( שימש בהמש& כיוע ,לחכ"ל
בעניי הגנת המצוק.
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‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÏ„ÁÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÂ¯˙Ù ˘È‚‰Ï - ÔÈÙÂÁ ÈÓÈÓÏ
˘‡Ï ÍÎ ÌÂ˘Ó ;¯ÂËÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÈÂ‡¯Â ‡ÏÓ ÚÂˆÈ·-È‡· Ï"ÎÁ‰Â ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï
˙‚‰Ï ËÂ˜Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â‡ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ¯ÂËÈ‰ È‡ˆÓÓ ÂÏÎÈ
ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÍÂ¯ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˜ÂˆÓ‰
‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÔÈÙÂÁ ÈÓÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜˘ ÈÙÎ ,‰˘ È„Ó ¯ÂËÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ
˘˙Â„ÒÂÓ ¯Â˘È‡Ï Ô˙Â‡ ˘È‚˙Â ˜ÂˆÓ‰ ÌÂ˜È˘Ï ‰È˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ˘·‚˙ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ
.‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ÔÂÎ˙‰
˙È¯ÓÏ ÔÂÙˆÓ ˜ÂˆÓ‰ Ô‰Â· ÏÚ ‰‚‰Ï geotube ˙Î¯ÚÓ ˙Á‰
‡˘˜ÔÂÏ
 .1ב( 23.3.05הובא נושא הרס המצוק באשקלו לדיו בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה של
הכנסת )להל ( ועדת הביקורת של הכנסת( .בדיו הציג המשרד להגנת הסביבה את מדיניותו
בנושא ,לפיה יש להימנע מפעולות אנוש שיש בה התערבות בתהליכי של הסעת החול לאור
החופי .באותו דיו המלי ,המשרד להגנת הסביבה לבדוק את האפשרות של פתרו ניסיוני
)"פיילוט"( ( התקנת מערכת  geotubeלהגנה על בוה המצוק מצפו למרינה )להל ( מערכת
הגלילי( ,כפתרו זמני להתמוטטות המואצת של המצוק .מערכת זו בנויה משורות של שקי
גליליי העשויי מחומר גאו(טקסטילי וממולאי בחול ,המונחי בתחתית המצוק .הגלילי
מיועדי להג על בוה המצוק מפני התקפה ישירה של גלי הי .מדובר בפתרו שיוש בארצות
אחרות א טר יוש באר.,
בעקבות הדיו בוועדת הביקורת של הכנסת כינס אג התיאו במשרד ראש הממשלה דיו
בהשתתפות נציגי עיריית אשקלו ,ממ"י ומשרדי ממשלה ,ובה המשרד להגנת הסביבה ומשרד
הפני .בדיו הוחלט לקד את הפתרו הזמני שהציע המשרד להגנת הסביבה להגנת המצוק בקטע
החו הצפוני של אשקלו ,עד לגיבוש פתרו הקבע .עיריית אשקלו הסמיכה את החכ"ל לבצע את
הפרויקט.
סוכ כי הפרויקט ימומ על ידי איגו תקציבי שיבצע משרד ראש הממשלה מגורמי שוני,
ובה משרדי הממשלה השוני ,ממ"י ,עיריית אשקלו ,חברת החשמל וחברת תשתיות .73עלות
הפרויקט הסתכמה בכ( 1.7מיליו ש"ח.
באפריל  2005אישרה ועדת המשנה של הוועדה המקומית אשקלו את בקשת החכ"ל לקבלת היתר
להתקנת מערכת הגלילי בקטע החו הצפוני ,בתנאי שהיא תאושר ,בי היתר ,על ידי הולחו"
ורשות העתיקות .74בדצמבר  2005הודיעה רשות העתיקות לחכ"ל כי היא אינה מתנגדת לבקשה
האמורה.
ביוני  2005דנה הולחו" בבקשת החכ"ל ועיריית אשקלו לקבלת היתר להתקנת מערכת הגלילי
בקטע החו הצפוני ,ודרשה את תיקונה כדלקמ :הצמדת השקי סמו לרגלי המצוק ככל
__________________
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לחברת החשמל ולחברת תשתיות יש מתקני בחו( אשקלו ,ולכ ה השתתפו במימו הקמת מערכת
הגלילי .
לגישת העירייה ,על פי סעי( 14ג ) (11בתקנו תכנית המרינה נית להוציא היתר בנייה לבקשה .בסעי(
זה ניתנו אפשרויות חלופיות להגנה על החו( ,נוס( על שוברי הגלי המנותקי .
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האפשר ,הגשת תכנית לניקוז הנגר העילי מגג המצוק והכנת תכנית ניטור לפי הנחיות המשרד
להגנת הסביבה .תכנית הניטור התבקשה לכלול צילומי של קו החו לפני תחילת העבודות ,וכ
דיווח לולחו" בכל שישה חודשי על מצב המצוק והחו .ביולי  2005הגיש המשרד להגנת
הסביבה את הנחיותיו לביצוע תכנית הניטור.
באוגוסט  2005אישרה הולחו" את הבקשה האמורה לתקופה של שלוש שני ,תו העמדת
תנאי מסוימי ,ובה ביצוע תכנית הניטור .עוד קבעה כי בתו תקופת ההיתר ,ובמידה שלא
יחודש ,תחול האחריות לפינוי השקי על העירייה.
נמצא כי העירייה לא הגישה לולחו" תכנית לניקוז הנגר העילי מגג המצוק.
ÈÏÈÚ‰ ¯‚‰ ÊÂ˜ÈÏ ˙ÈÎ˙ ‰ÈÎ‰ ‡Ï˘ ÏÚ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ Û"ÂÁÏÂÏ .‰˘¯„˘ ÈÙÎ ˜ÂˆÓ‰ ‚‚Ó
.ÈÓÊ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ¯Â˘È‡Ï ‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ È‡˙ ,ÈÏÈÚ‰ ¯‚‰ ˙¯„Ò‰Ï È‡˙‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙‰
 .2בינואר  2006נתנה הוועדה המקומית אשקלו לחכ"ל את ההיתר להנחת שקי החול על
החו .במאי  2006נחת הסכ בי החכ"ל לחברת הנדסה )להל ( החברה המקימה( להקמת
מערכת הגלילי .על פי ההסכ החברה המקימה אחראית בפני החכ"ל לתפקוד מערכת הגלילי
לתקופה של שש שני ,למעט פגיעות ונדליז ,והיא אחראית לתק כל נזק באופ מיידי .מערכת
הגלילי תוכננה על ידי מתכנ א'.
ביולי  2006הסתיימה התקנת מערכת הגלילי .באותו חודש ,ע סיו פעולות ההגנה על המצוק,
הגישה החכ"ל לולחו" דוח ראשו .את הדוח ער הגאולוג הימי ששימש בעניי זה כיוע ,החכ"ל
לשיקו המצוק .בנובמבר  2006דנה הולחו" בהתקנת מערכת הגלילי וקבעה כי הביצוע אינו
תוא את הבקשה שאושרה .על פי ההסכ שנחת בי החכ"ל לחברה המקימה הונחו בפועל
גלילי בגובה של  2.70מטרי וברוחב של  4.70מטרי; אול לפי הגדרות הבקשה שאושרה על
ידי הולחו" ,היה צרי להניח יחידות צרות יותר .בסיכו הדיו מנובמבר  2006בולחו" הודגש
כי בעת התקנת מערכת הגלילי נוצר צור להתמודד ע אילוצי שלא נחזו מראש וממילא לא
הוגדרו בהסכ ע החברה המקימה ,כגו העובדה שהטמנת הגלילי בצמוד למצוק פגעה
בתחתיתו ,ולכ הוחלט להרחיק אות מהמצוק ולמלא את התוו בחול; או כמו הצור שנוצר
לצפות את הגלילי בגומי כדי לצמצ את הפגיעה בה.
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אשקלו  נזקי שהתגלו בגלילי הgeotube
)התצלו צול ביולי  2006על ידי החכ"ל(

ב( ,2007כשנה לאחר התקנת מערכת הגלילי ,התגלו בה נזקי וקרעי .התברר שהגלילי ג
לא סיפקו הגנה ראויה ,ועל פי מסמכי העירייה באותה שנה הידרדר מצבו של המצוק בחלקה
הדרומי של מערכת הגלילי.
בספטמבר  2007הגיש מתכנ א' לחכ"ל דוח על תפקוד מערכת הגלילי .בתחילת הדוח צוי כי
על פי תכנית הניטור היה צור לבצע בשני  2006עד  2007צילומי אוויר ומדידות ,אול בפועל
ביצעה החכ"ל בשני אלה שלושה צילומי אוויר בלבד )הצילו האחרו בוצע על ידי החכ"ל
ביולי  .(2007עוד צוי כי בטר הושל הניטור התגלו נזקי בגלילי .בדוח הודגש ג כי בשל
אי(הסדרתו המשי הנגר העילי להוות מקור עיקרי להרס המצוק .ג בדוח שהגיש הגאולוג הימי
ממרס  2007מתוארי הנזקי החמורי שאירעו לגלילי ,כמו קריעת מעטה הגומי שלה,
שקיעת ,חדירת מי הי לתוכ ודליפת חול מה.
משרד מבקר המדינה מציי כי במהל הביקורת טענו בפניו כמה מומחי כי כישלו מערכת
הגלילי והנזקי שאירעו לה נובעי מכ שהביצוע לא תא את התכנית שאושרה; בתשובתו
למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר הגאולוג הימי ,כי לדעתו נכשלה מערכת הגלילי
באשקלו בשל כשלי בביצוע :חפירת הגלילי בחול לא הייתה עמוקה מספיק ,הגלילי לא
הונחו קרוב דיי לבוה המצוק ,ה היו רחבי מהמתוכנ והתגלו כשלי בתפרי שבי הגלילי.
עוד טע כי עיריית אשקלו והחכ"ל לא שעו לדוחות שהכי ולהמלצותיו .בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ציי נציג המכו לחקר ימי ואגמי ,כי "התכנו לא היה נכו ולכ הפתרו כשל .אילו היה
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מתוכנ נכו )ללא ציפוי הגומי ]שאינו סופח את אנרגיית הגלי[ ובמידות אחרות( התוצאה
המתקבלת היתה חיובית".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה עיריית אשקלו ,כי השינויי שלא תאמו את
התכנו המקורי נעשו לאחר התייעצות ע מהנדס מומחה מחו"ל ובשל שיקולי בטיחות ורצו
למנוע נזקי מכווני במערכת הגלילי )"ונדליז"( .מתכנ א' מסר בתשובתו כי השימוש
בגלילי רחבי יותר נועד לפתור קשיי בביצוע ,והדבר פישט את התהלי וקיצר את מש
הביצוע .הציפוי הקשיח נועד להג על הגלילי מפני מעשי ונדליז והוא אינו משפיע על יכולת
החזר הגלי .מיקו הגלילי נקבע משיקולי ביטחו .בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2010מסרה החברה המקימה ,כי כל השינויי בתכנו מערכת הגלילי התקבלו בדיוני
בהשתתפות נציגי החכ"ל ,וה נעשו מסיבות הנדסיות ואושרו לפני ביצוע העבודה.
 .3כאמור על פי ההסכ הייתה החברה המקימה אחראית לתחזוקת מערכת הגלילי למש שש
שני .באוגוסט  2007סוכ בישיבה משותפת של נציגי החכ"ל ונציגי החברה המקימה ,כי החברה
המקימה תבצע עבודות לפתרו הנזקי שנגרמו למערכת הגלילי; וכי העבודה תחל לכל המאוחר
בנובמבר  .2007הועלה כי החברה המקימה לא ביצעה עבודות כלשה לשיקו ולתחזוקת מערכת
הגלילי ,והחכ"ל ועיריית אשקלו לא פעלו לאכיפת אחריותה.
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי החברה המקימה הייתה אחראית
לתחזוקת מערכת הגלילי ולא לנזקי ונדליז .בפועל נזקי אלו היו ניכרי ,ועלויות תיקונ לא
הובאו בחשבו בתקצוב הפרויקט .בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה החברה המקימה ,כי
לא ביצעה את עבודות התחזוקה מאחר שהחכ"ל הייתה צריכה לדאוג קוד לכ לפתרו ניקוז הנגר
העילי מגג המצוק א לא עשתה כ .לטענתה ,אילו היו מבצעי את התיקוני במערכת הגלילי
מיד לאחר גילוי הנזקי הראשוני ( ממדי הנזק היו קטני יותר .עוד מסרה כי למערכת הגלילי
נגר נזק בשל אירועי ונדליז :חתכי ובמקרה אחד אש.
Ô‰ ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ˙Ú· ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙ÁË·‰Ï ˘¯„˘ ÈÙÎÂ Â¯˘Â‡˘ ÔÂÎ˙‰ ˙ÂÂ¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ÂÏÚÙ ‡Ï
˙Î¯ÚÓ ˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÂ˜È˘Ï ‰ÓÈ˜Ó‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÙÈÎ‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‚ Ô‰
.ÌÈÏÈÏ‚‰
בדיו שהתקיי בפברואר  2008בהשתתפות השר להגנת הסביבה ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה,
נציגי העירייה וגורמי אחרי ,סוכ על המש תחזוקת מערכת הגלילי עד לקבלת החלטה
אחרת בנדו .נמצא כי מאז הותקנה המערכת לא הובא לדיו בולחו" נושא תפקודה.
מסיורי שערכו נציגי משרד מבקר המדינה ועל פי תשובת הגאולוג הימי למשרד מבקר המדינה,
עד לאותו מועד קרסה מערכת הגלילי ,רובה ככולה; רוב הגלילי התרוקנו מחול ושאריותיה
מפוזרות לאור המצוק .המצוק נותר חשו לגלי כשהיה .שאריות הגלילי שנותרו בשטח
מאיצות את הרס החו והמצוק .נמצא כי עיריית אשקלו והחכ"ל לא ביצעו פעולות לתחזוקת
מערכת הגלילי או לשיקומה ,וג לא פעלו לסילוק הגלילי ,כפי שהתחייבו לעשות בגמר
הפרויקט על פי החלטת הולחו".
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˙Ó˜‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ Ï"ÎÁÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÎ ÈÏÈÚ‰ ¯‚‰ ÊÂ˜ÈÏ ˙ÈÎ˙ ‰ÈÎ‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ :ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˙ÂÙÂˆ¯ ÂÈ‰ ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ
˘„¯˘Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ó˜‰‰ ;˜ÂˆÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÎÈ˘Ó‰ Â˙ÓÈ¯ÊÂ Û"ÂÁÏÂ‰ È„È ÏÚ ‰
¯ÂËÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ;Û"ÂÁÏÂ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡˘ È¯Â˜Ó‰ ÔÂÎ˙‰ ˙‡ ‰Ó‡˙ ‡Ï ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ
‡ÏÓÏ ‰ÓÈ˜Ó‰ ‰¯·Á‰ ÔÓ Â˘¯„ ‡Ï Ï"ÎÁ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÛÂÒ·ÏÂ ;˘¯„Î Â˘Ú ‡Ï ·˜ÚÓ‰Â
‡˙ ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ,‰ÓÚ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ
¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ó˜Â‰˘ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰Ò¯‰˘ ˙Î¯ÚÓ‰ ˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÂ˜È˘Ï
‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡Â ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜˙ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ÈÎ Û"ÂÁÏÂÏ
·.ÈÂÈÒÈÂ ÈÓÊ ÔÂ¯˙Ù ˙ÂÈ‰Ï ‰„ÚÂ˘ ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰Î¯Ú ‡ÏÂ ,Ô‡ÂÏÓ
Û"ÂÁÏÂÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ,Ï"ÎÁÏ ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ‚ÙÏ Ì¯‚ ˘¯„Î ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰-È‡ ÈÎ
·ˆÓ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .·¯ ÛÒÎ Ï˘ ¯˙ÂÈÓ ÊÂ·Ê·ÏÂ ‰ÂÏ˘ÈÎÏ ‡È·‰
˘·˙ÂÂ¯˙Ù ÔÂÓÈÓ· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÌÈÚÈ˜˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â
˙Â„ÒÂÓ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡˘ ÈÙÎ ‡ÏÓ‰Â ÔÂÎ‰ ÌÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÈÏ·Ó ˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï
Ï˘ ˙ÈÂ˘‡¯‰ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‰ÏÎÈÒ ÈÂ‡¯ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰„Ù˜‰‰-È‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÎÓÒÂÓ‰
.„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï ÈÂÈÒÈ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÂ‰Ï ,ÌÈÏÈÏ‚‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰

פעולות עיריית נתניה להגנת המצוק
במש השני ננקטו בתחו העיר נתניה ( בחו סירונית ,בחו מלו "ארבע העונות" ובאזור מלו
"כרמל" ( כמה צעדי להגנה על המצוק :הוקמו שוברי גלי ,קירות י מאב ודרבנות .לצעדי
אלו הייתה הצלחה חלקית .העירייה הקימה צוות מיוחד מטע מינהל ההנדסה שלה ,שתפקידו
לדאוג לתחזוקה השוטפת של המצוק וסביבתו .הצוות מטפל באירועי התמוטטות שהתרחשו
בקטעי המצוק השוני ,בהקמת מערכת ניקוז ,בהקמת גדרות ,בהצבת שלטי אזהרה ,בסילוק
סלעי שהידרדרו ,בהקמת מסלעות ובשתילת צמחייה לצמצו סחיפת העפר.
באוגוסט  2004יזמו עיריית נתניה והוועדה המקומית לתכנו ולבניה נתניה )להל ( הוועדה
המקומית נתניה( הכנת תכנית מפורטת לשימור המצוק לאור חופה של העיר ,למש  30עד 50
השני הבאות .התקציב שהוגדר לתכנו התכנית נאמד בכ( 600,000ש"ח .במסגרת הכנת התכנית
הוק צוות מקצועי שכלל בי היתר גאולוג ימי ,יועצי קרקע ,מהנדס בניי ,אדריכל ,יוע ,סביבתי,
יועצי ניקוז ויוע ,ימי )להל ( הצוות המקצועי( .לצור הכנת התכנית חולקה רצועת החו ל(15
קטעי חו בעלי אופי ושימושי נפרדי .אור הקטעי נע בי  200מטר ל( 1,600מטר .בתחילת
שנת  2006גיבש הצוות המקצועי דוח מפורט המסכ את נושא נסיגת המצוק בנתניה והציע דרכי
פעולה להגנתו ,ייצובו ומזעורה של הנסיגה )להל ( דוח המצוק בנתניה( .הדוח הציע פתרונות
מיידיי לנסיגת המצוק שימנעו את הסכנות הקיימות לאורכו ,וכ גיבש תכנית פעולה לטווח
הבינוני ולטווח הארו בעלות כוללת של כ( 213מיליו ש"ח .כמו כ ,הוועדה המקומית נתניה
הכינה תכנית אב לחופי שכללה את נושא ההגנה על המצוק בנתניה.
בדוח המצוק בנתניה פורטו אמצעי ההגנה הנדרשי בכל קטע חו ,ובה שוברי גלי ,ייצוב
המדרו באמצעות מסמרי קרקע ורשתות ,שתילת צמחייה מייצבת ,הקמת מסלעות וקירות י;
לדוח התלוו שרטוטי ממוחשבי .לא נקבעו בו לוחות זמני לביצוע התכנית הלכה למעשה.
העירייה קבעה כי הצוות המקצועי יבדוק כל קטע וקטע ,ואחר כ יכי חוות דעת הנדסית הנוגעת
למצבו הנוכחי ,ליציבותו ,לפגיעותו ולנקודות התורפה שלו.
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עיריית נתניה הציגה את הצעותיה בפני מוסדות התכנו הרלוונטיי ,לרבות הולחו" .בדיו
שהתקיי בולחו" במרס  2006הציג מהנדס העיר נתניה את התכנית העקרונית להגנה על המצוק.
בסיכו הדיו נכתב" :הולחו" מברכת על העבודה הגדולה ,החיונית והחשובה שנעשתה ועל
פעולתה של עיריית נתניה להכי תכנית לשמירה על המצוקי .הוועדה רואה בהצגת התכנית
העקרונית את תחילת התהלי  ,ומבקשת להמשיכו .הוועדה סבורה כי ההצגה של התכנית
העקרונית אינה מחליפה את הצור בתכנו פרטני של קטעי החו ,ובאישור התכניות לקטעי אלו
על ידי הולחו"".
בשני  2005עד  2009ניהלה עיריית נתניה התכתבויות וקיימה דיוני בנושא הגנת המצוק ע
משרד ראש הממשלה וע משרדי ממשלה אחרי ,ובה המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפני.
היא שטחה בפניה את בעיית הרס המצוק בחופי נתניה ,וביקשה את סיוע במימו הפתרונות
שהציעה.
·˘˙ ¯˙È‰ ÔÈ· .75‰È˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÁÂ„ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÒ¯Ù 2008
„¯˘Ó .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÎ˙ ‡ÏÏ ˜ÂˆÓ‰ ‚‚ ÏÚ ‰ÈÈ·Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â· ÂÏÏÎ
¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰È˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ÂÈ„ÁÈ ÂÏÚÙÈ
באוגוסט  ,2008בעקבות הביקורת ,החלה הוועדה המקומית נתניה בהכנת "תכנית מתארית
לשימור מצוקי חו נתניה שלב א' מקטע סירונית ( ארגמ" באור של  3ק"מ .מטרת התכנית
הייתה למצוא דרכי לייצוב המצוק באמצעי רגישי לסביבה ,כדי למנוע סיכו חיי אד
ולהרחיב את מוקדי התיירות בחו .בשנת  2009במועד הביקורת ,הייתה התכנית בהליכי אישור
בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז מרכז )להל ( הוועדה המחוזית מחוז מרכז( ,ובולחו".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010מסרה עיריית נתניה ,כי השקיעה מאמצי רבי
ועשתה פעולות רבות לש ההגנה על המצוק בתחומה והיא תמשי ותקד את התכנית המפורטת
שהוחל בהכנתה.
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï 2009 ËÒÂ‚Â‡ „Ú
˙,‰È˙· ˜ÂˆÓ‰ ÁÂ„· ÂÈÂˆ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙È·¯Ó ÂË˜ ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .˜ÂˆÓ‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰È
·.ÌÚÂˆÈ·Ï ·ÈÈÁÓ ÌÈÓÊ ÁÂÏ Ú·˜ ‡Ï Û‡Â ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÚ· Ï˘· ¯˜ÈÚ

פעולות המועצה האזורית עמק חפר להגנת המצוק
כ( 30מבתי המגורי במושב בית ינאי ( שבתחו המועצה האזורית עמק חפר ( המצויי בגבולו
המערבי בנויי על המצוק ,וחלק א נושקי לשפת המצוק .כבר יותר מ( 17שנה מומחי
מזהירי מפני קריסת חלקי מצוק בבית ינאי ומפני הסכנות לרכוש ולנפש בעקבות קריסה כזו.
יצוי כי אדמות המושב בית ינאי ה בניהולו של ממ"י.
__________________
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·˙ÂÁÂÎ· ,ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ 17 ÍÏ‰Ó
‰È˙ÂÂ¯˙ÙÂ ˜ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÚ· „ÂÓÈÏÏ ÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈˆÓ‡Ó ,ÌÈÙÒÂ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‰ÓˆÚ
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÏÂ‡ .ÌÈÈ¯˘Ù‡‰
 .1מראשית שנות התשעי קיי ראש המועצה האזורית עמק חפר דאז ,התכתבויות ע ממ"י
בנוגע למצב המצוק :הוא חיפש אחר פתרונות למניעת הרס המצוק ,אחר מימו ואחר דר לייש
את הפתרונות .בשני  1992ו( 1995פורסמו דוחות של המכו הגאולוגי בהזמנת ממ"י ,שבחנו את
נסיגת המצוק באזור בית ינאי והציעו חלופות להתמודדות עמה.76
הנהלת ממ"י אישרה בפברואר  1997את השתתפותה במימו מערכת ההגנה לבוה המצוק בבית
ינאי ,בסכו של עד  150,000ש"ח )המהווה כשליש מאומד העלות( ,והתנתה את ההשתתפות
בהצגת תכנית הנדסית מפורטת להגנת המצוק על ידי המועצה האזורית עמק חפר.
˙ÂÈÂ·˙Î˙‰Â ÌÈÚ‚Ó ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ï‰È 2006 „Ú 2001 ÌÈ˘· ÈÎ ‡ˆÓ
˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡È‰ ˙Ú· ‰· Í‡ ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚ÈÒ ÔÂ¯˙ÙÏ ÂÚÂÈÒ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘˜·· È"ÓÓ ÌÚ
„¯‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ê Ï„ÁÓ Ï˘· .ÛÂÁ‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÒ„‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰Ï È"ÓÓ ˙˘È
‰ÎÏ‰ ‰Ó˜‰ È„ÎÏ È"ÓÓ ÛÂ˙È˘· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰
.˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˘ÚÓÏ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה המועצה האזורית עמק חפר ,כי לדעתה ראוי
היה שממ"י ,שהוא בעל הקרקעות על גג המצוק ולו ההכנסות מנכסי בניהולו ,יקד את הכנת
התכנית ויממ אותה ,כפי שהוא מקד תכניות בשטחי אחרי שבבעלותו .עוד מסרה כי מאז
שנות התשעי לא ער ממ"י בחינה ותכנו של נושא המצוקי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010מסר ממ"י ,כי על פי נוהל ממ"י שעניינו "הקצאות
לחופי י" ,הרשות המקומית היא שתפעל לחיזוק מצוקי שלאור שטחי חו הי כדי למנוע את
התמוטטות .עוד מסר בתשובתו כי הציב שלטי אזהרה מפני התמוטטות המצוק ( על המצוק,
בחופי הי שאינ שטח חו רחצה מוכרז ובבוה המצוק ,זאת לאחר שמפקחיו שנכחו במקו
מצאו כי בשטח מתרחשות מפולות.
ÌÈ˘ 12-Ó ¯˙ÂÈ ÈÙÏ˘ ÍÎ ÏÚ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰ÎÈ˘Ó‰ ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˜ÂˆÓ‰ Ô‰Â·Ï ‰‚‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÂÓÈÓ· È"ÓÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰¯˘Â
ÔÈ· ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÒ„‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ê‡Ó
˘.È"ÓÓ ÛÂ˙È˘· Â‡ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‰˙ÈÈ‰
 .2בינואר  2001אימצה המועצה האזורית עמק חפר את מסקנותיו של סקר גאוטכני ,שהוזמ
על ידה מחברת ייעו ,גאולוגי )להל ( הסקר הגאוטכני( .הסקר הגאוטכני בדק את יציבות המצוק
בבית ינאי וכלל הנחיות לבניית מבני על גג המצוק .בסקר הגאוטכני הוצעו כמה הצעות לפתרו:
הגנה על בוה המצוק באמצעות הקמת שוברי גלי וקירות י צמודי לבוה המצוק ;77הגנה על
__________________
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77

יעקב ניר ;ÔÂ¯˘‰ ÈÙÂÁ· ¯Î¯ÂÎ‰ È˜ÂˆÓ ÁÂ„ ,דוח ממ"י מ.1995
שובר הגלי שהוצע בנוי משרוול שקוע ממולא חול ,המוג על ידי מסלעה ומכוסה באדמה.
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גג המצוק באמצעות קידוח ומילוי שורת כלונסאות העשויי בטו מזוי בגג המצוק; וביצוע
פעולות למניעת זרימתו של הנגר העילי אל המצוק .באותו חודש הציגה המועצה האזורית עמק
חפר למשרד להגנת הסביבה את הפתרו שאומ ,על ידה להגנת המצוק בבית ינאי .בעקבות כ
ביקש המשרד להגנת הסביבה לקבל מהמועצה האזורית עמק חפר הבהרות לגבי הפתרו שהוצע
על ידה לבוה המצוק .המשרד קיבל את הפתרו שהוצע לגג המצוק ,א קבע כי יש צור בביצוע
ניטור ומעקב אחר קצב נסיגת המצוק .כ הוא ביקש לדעת מה תהיה ההשפעה של הפתרו המוצע
על הנו ,וביקש הערכת מחיר ולוחות זמני לביצועו.
בחוות דעתו לסקר הגאוטכני וכ במסמכי נוספי הביע המשרד להגנת הסביבה את התנגדותו
להגנת המצוק באמצעי קשיחי ,כמו שוברי גלי וקירות י ,משו שלטענתו הדבר יביא לגריעה
של החול ויקטי את רוחב החו הציבורי .כ הוא קבע שיש לשקול חלופה של פינוי הבתי
שנושקי לשפת המצוק.
Ï˘ ÂÈ˙Â˘˜· ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
.‰ÚÈˆ‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ˙ÂÂ¯˙Ù‰ ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰
כארבע שני לאחר מכ ,באפריל  ,2005נער דיו שהשתתפו בו בי היתר ראש המועצה האזורית
עמק חפר דאז ,מנהל מינהל התכנו במשרד הפני ,ונציגי ממ"י ,משרד האוצר והמשרד להגנת
הסביבה .בדיו סוכ כי בתו חצי שנה תכי מועצת עמק חפר תכנית הנדסית מפורטת להגנת
המצוק ,בתיאו ע המשרד להגנת הסביבה .סוכ ג כי מימו הגנת המצוק יתחלק בי ממ"י,
משרד האוצר והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עמק חפר )להל ( הוועדה המקומית עמק חפר(.
˙ÈÒ„‰‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙Î‰Ï ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˘¯„Ï „Â‚È· ÈÎ ‡ˆÓ
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï
)א( באוקטובר  ,2005כשלב הראשו לקראת הכנת התכנית להגנת המצוק ,הזמינה המועצה
האזורית עמק חפר כמה דוחות ממומחי שוני .היא הזמינה ממתכנ א' תכנו עקרוני מוקד של
שלוש חלופות להגנת בוה המצוק ,ותכנו מפורט של החלופה המועדפת עליו .כ היא ביקשה
ממנו לפקח על הביצוע .במקביל שב ודרש מנהל מינהל התכנו במשרד הפני מהמועצה האזורית
עמק חפר לזרז את השלמת התכנית להגנת המצוק .עד להשלמת התכנית הוא דרש כי תפעל
לאלתר ליישו כל אמצעי הזהירות )גידור המצוק ושילוט המתריע מפני סכנת התמוטטות( ,כדי
למנוע פגיעה בנפש וברכוש באזורי המסוכני.
במרס  2006הציגה המועצה האזורית עמק חפר בפני מינהל התכנו במשרד הפני את החלופות
השונות להגנת המצוק בבית ינאי ואת המלצת מתכנ א' להקמת קיר י מאב להגנה על בוה
המצוק .מינהל התכנו העביר את הדיו בחלופות שהוצגו להתייעצות ע הולחו" .בדיו
שהתקיי בולחו" באפריל  2006נבחנו החלופות השונות .הולחו" הנחתה את הוועדה המקומית
עמק חפר להכי תכנית מפורטת אשר תציע פתרו כולל לגג המצוק ,למדרונו ולתחתיתו .הולחו"
סברה כי החלופה שהומלצה על ידי מתכנ א' להגנה על בוה המצוק היא המתאימה ביותר ,ועדיי
הדגישה את החשיבות שיש לבחינת אור החו כולו ולהתאמת הפתרו המיטבי לכל קטע חו
בנפרד .לבד מהחלופות שהוצגו בפניה המליצה הולחו" לבחו ג אפשרות של פינוי הבתי
שעל גג המצוק .היא ביקשה מהמועצה האזורית עמק חפר להציג את השפעת של הפתרונות
המוצעי על הנו ,על ההליכה על החו וכ את הפגיעה האפשרית בחופי שמצפו ומדרו
לאזור האמור .בעקבות הדיו הועברה למועצה האזורית עמק חפר ביולי  2006רשימה של 19
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דרישות והנחיות להכנת התכנית להגנה על המצוק )להל ( רשימת  19הדרישות(; הרשימה הוכנה
על ידי צוות שהקימה הולחו" ,שאויש על ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנו
במשרד הפני.
במאי  2006פנה ראש המועצה האזורית עמק חפר דאז למנהל ממ"י ולממונה על אג התקציבי
במשרד האוצר ,בבקשה לקבל מימו כספי לתכנית ההגנה על המצוק ,בהתא לחלופה שהוצעה על
ידי מתכנ א' .הביקורת העלתה כי הפנייה לממונה על אג התקציבי במשרד האוצר נותרה ללא
מענה ,ועד למועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009לא העביר א אחד מהגורמי את חלקו בתקציב
על פי הסיכו משנת  .2005המועצה המקומית עמק חפר לא בדקה שוב מה עלה בגורל בקשתה.78
)ב( במקביל הזמינה המועצה האזורית עמק חפר דוח על מצב המצוק ופתרונות להגנתו ג
מגאולוג ימי .בספטמבר  2007הגיש הגאולוג הימי דוח למועצה האזורית עמק חפר .79הדוח
המלי ,על דרכי שונות להגנת המצוק ,ובה הקמת קיר י ,שיפור יציבות המדרו ככל הנית
וביצוע מעקב וניטור קבועי אחר רו פני הי ומצב החו והמצוק.
נמצא כי המועצה האזורית עמק חפר לא פעלה לקידו התכנית שהתבקשה להכי.
ביולי  2008הודיע ראש המועצה האזורית עמק חפר מר רני איד למנהל מינהל התכנו במשרד
הפני ,כי המועצה מקדמת הכנת תכנית הנדסית כוללת למצוק בבית ינאי ,בהתא לרשימת 19
הדרישות של הולחו" .עד למועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009טר הגישה המועצה האזורית
עמק חפר ולו נוסח ראשוני של התכנית.
המועצה האזורית עמק חפר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי פעלה כמיטב יכולתה
לקד פתרו לנושא המצוק ,השקיעה מאמצי ומשאבי רבי בנושא לצור תכנו והכנת סקרי,
וא פנתה פעמי רבות לגורמי המוסמכי בשלטו המרכזי ,א לא זכתה לשיתו הפעולה
המצופה .המועצה מסרה כי הציגה חלופות שונות להתמודדות ע הרס המצוק אול משרדי
הממשלה ,ובראש מינהל התכנו במשרד הפני והמשרד להגנת הסביבה ,לא אישרו את
החלופות שהציגה אלא דרשו עוד ועוד פתרונות וחלופות ולא נתנו לה הנחיות ברורות כיצד
להתמודד ע הרס המצוק .עמדת המשרד להגנת הסביבה ,לפיה אי להתערב במהל הענייני
הטבעי ,בלמה את היזמות לפתרו הבעיה .לגישתה של המועצה האזורית עמק חפר ,המצוק הנו
משאב לאומי ולכ מחייב פעולות והשקעות שלטוניות כלל(ארציות .למועצה האזורית אי הכנסות
מחופי הי ומהמצוק שבתחומה ואי לצפות כי תממ את העלויות הגבוהות של התכנו והביצוע.
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  ,2010כי בשני  2006עד  2008קיי
מינהל התכנו כמה דיוני ע המועצה האזורית עמק חפר בעניי המצוק במושב בית ינאי ,אול
אלו לא הניבו תוצאות.
‰˘Ó· Ì„˜˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÂ˘‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,È‡È ˙È·· ˜ÂˆÓ‰ ˙‚‰Ï ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ı¯Ó
˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÏ„ÁÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È· ¯ÂÊ‡· ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰‚‰‰ ˙ÈÎ˙ ÌÂ„È˜Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ,‰·È·Ò‰
˙Â„ÒÂÓÂ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ·ˆÓ - ‰Ê ¯ÂÊ‡· ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ ¯ÂÓÁ‰ Â·ˆÓ ÁÎÂ ¯˜ÈÚ· ,È‡È
.ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘ Ê‡Ó ¯·Î ÂÏ ÌÈÚ„ÂÓ ÔÂËÏ˘‰
__________________

78
79

לקראת סו שנת  2006התחל ראש המועצה האזורית עמק חפר.
יעקב ניר.È‡È ˙È· Ï˘ ¯Î¯ÂÎ‰ È˜Âˆ ,
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ÌÈ˘‰ Í˘Ó· ‰‚‡„ ‡Ï ÈÎ ,¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ÔÓ .‰¯Î˘˘ ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È· ,˜ÂˆÓ‰ ·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ¯ÂËÈ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï
.Ì„˜‰· ÔÎ ‰˘Ú˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰

✯
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .ÌÂÈ‰ „Ú ‰ÏÙÂË ‡Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÚ· ¯„‚· ‡Â‰ ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ ¯ÂÓÁ‰ Â·ˆÓ
Û‡Â ,ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚˆ‰ ÂÓÊÈ ÔÁ˙ÙÏ ˙ˆ·Â¯ ‰ÈÚ·‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ
˘‡Ï ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ Â‡ÈˆÂ‰ ÍÎ Ì˘ÏÂ ,ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÚˆ‰ Ô˙ÓÂ ÌÈ¯˜Ò ˙Î‰Ï ÌÈÁÓÂÓ Â¯Î
‰ÏÚ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ,˙ÂÁÙ ˙Â¯Á‡Â ¯˙ÂÈ ˙Â˘·Â‚Ó ÂÈ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÚˆ‰‰Ó ˜ÏÁ .ÌÈÏËÂ·Ó
·˙Â„ÒÂÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó .ÂÏ‡ ˙ÂÂ¯˙Ù ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô„È
˙ÂÈÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÙ Ì‰ÈÏ‡˘ ,Û"ÂÁÏÂ‰ Ì˘‡¯·Â ,ÔÂÎ˙‰
Â˜ÙÈÒ˘ ‡Ï· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙ÂÂ¯˙Ù‰ ÚÂˆÈ·Â ÔÂÎ˙‰ ÏË ˙‡ ÂÏÈË‰ ,ÌÈ¯Â˘È‡Â
ÈÏ· Ì‰Ï ‰˘‚Â‰˘ ˙È˙„Â˜‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ÂÁ· ÌÚÙ ÏÎ·Â ,ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏÎ Ô‰Ï
È„¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰È‚ÂÒ‰ È·‚Ï ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÒÈÙ˙ ˘·‚Ï
ÍÓÒÓ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰Ê ‡˘Â· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ıÓ‡Ï ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰
˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÈÈÁ‰ ÍÂ˙ ,‡ÏÓ ÌÂ‡È˙· ‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏÂ ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÒÈÙ˙ ˘·‚Ï ,˙ÂÈÈ„Ó‰
˙ÂÏÂÚÙ ·˜Ú ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ÚÓÈ˘ ‰Ó - ÌÈ·ÏÂ˘ÓÂ ÌÈÓ‡Â˙Ó ˙ÂÂ¯˙Ù ÌÂ˘ÈÈÏ
„¯˘Ó Ï˘ ÂÊ ‰˘È¯„ .‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó Â‡ ˙Â¯˙ÂÒ
˙¯·‚‰Â ¯Î¯ÂÎ‰ ˜ÂˆÓ Ï˘ Â·ˆÓ ˙Â¯„¯„È‰ ÁÎÂ Û˜Â˙ ‰˘Ó ˙Ï·˜Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.˙ÂÎÒ‰

התכנו והבנייה בתחו המצוק
בית המשפט העליו התייחס בפסיקתו לתכלית של דיני התכנו והבנייה" :לתכנו במדינה
מודרנית תכליות שונות :התכלית המרכזית ,הינה לקבוע את המדיניות הרצויה להתפתחות הפיזית
של המדינה בהווה ובעתיד ,תו ראיית צרכי החברה והפרט בתוכה ...בדורות האחרוני  ,התגברה
ההכרה כי מקרקעי ה משאב ציבורי החשו לכלייה בא ניצולו ייעשה בלא שי לב לצרכי
הדורות הבאי  .את מקומה של תפיסת התכנו המסורתית ,אשר התירה מיצוי מירבי של ערכה
הכלכלי של הקרקע בטווח הזמ הקצר ,תפסו דיני התכנו המודרניי  ,הקשובי במיוחד לצור
בשמירה על אינטרסי ארוכי טווח של החברה ,ולצור בנקיטת גישה זהירה בהיק ניצולה של
הקרקע ,מתו אחריות ציבורית ,לאומית ,וחברתית ,במבט להווה ולעתיד ג יחד".80
עוד קבע בית המשפט באותו עניי" :דיני התכנו מתחשבי בזכות קניינו של אד בקרקע ,אול
הגשמת מדיניות התכנו ,לא אחת ,מחייבת הטלת מגבלות ניכרות על אד ביחס לשימושי הקרקע
__________________
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פסק די אי התכלת )ראו לעיל בפרק "המסגרת הנורמטיבית"(.

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

שבבעלותו ...חובת של דיני התכנו לאז כראוי בי המשקל שיש לתת למימוש זכות הקניי של
הפרט בקרקע ,לבי צרכי הכלל המחייבי לעיתי גריעה מהנאת הקניי כדי להגשי תכליות
תכנו חשובות המקדמות את האינטרס הציבורי".81
התכנו בתחו המצוק
חלק מהשטחי בתחו החו אינ מבוני אול חלות עליה תכניות מפורטות המייעדות אות
לבנייה עירונית או לצורכי נופש ותיירות .בחלקי אחרי בעור המצוק ועל גגו קיימי מבני
ומתקני המשמשי למגורי ולתיירות.
על פי סעי  77לחוק התכנו והבנייה ,מי שרשאי להגיש תכנית למוסד תכנו רשאי לפנות למוסד
התכנו המוסמ על הפקדת התכנית ,בבקשה לפרס הודעה בדבר הכנת התכנית .סעי  78לחוק
מוסי וקובע כי א פורסמה ברשומות הודעה כאמור בסעי  ,77מוסד התכנו המוסמ להפקיד
את התכנית רשאי לקבוע תנאי שלפיה יינתנו היתרי בנייה ,היתרי לשימוש בקרקע או אישור
תשריט של חלוקת הקרקע בתחו שעליו חלה התכנית המוצעת.
סעיפי  77ו" 78לחוק התכנו והבנייה מאפשרי למוסד התכנו להכי תכנית חדשה ,זאת בלי
להעניק היתרי בנייה מכוח התכנית הישנה במהל הכנתה .ולענייננו ,באופ זה מוסד התכנו יכול
להכי תכנית מתאר או תכנית מפורטת שדנה בחיזוק המצוק ובינתיי לא לתת היתרי בנייה חדשי
שאינ תואמי את התכנית הנמצאת בהכנה " כדי לא להציב אילוצי תכנוניי חדשי שיפגעו
בעקרונות התכנית החדשה ושיש בה פוטנציאל לפגוע במצוק.
˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ÈÈ · ˙Â¯È˙Ó‰ ˙Â ˘È ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰
˘  : Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ · Ì È ‰ Û Â Á Ï ˙ Ë ¯ Â Ù Ó ‰ ˙ È Î ˙ ‰ È Â Èההוראות של התכנית
המפורטת לחו י אשקלו משנת  1975מייעדות את המגרשי שעל המצוק בחו ברנע )הנמצא
מצפו למרינה ולחו בר כוכבא( לשימושי שוני  ,ביניה מלונאות .עד למועד הביקורת ,בשנת
 ,2009נבנה בתחו התכנית מלו אחד " מלו "הולידיי אי" .המגרשי האחרי  ,שאינ בנויי
עדיי ,מרוכזי בשני גושי  ,האחד בסמיכות למלו "הולידיי אי" והשני מצפו לו.
באפריל  2005הגישה הוועדה המקומית אשקלו לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז דרו
)להל " הוועדה המחוזית מחוז דרו ( תכנית מפורטת חדשה ,החלה על המתח שמצפו למלו
"הולידיי אי" וממערב לשכונת ברנע ,בשטח שבו מוקמות שכונות ברנע ב' וג' ,ומערבה עד לקצה
המצוק )להל " תכנית ברנע( .בי השאר נועדה תכנית ברנע לשנות את ייעוד המגרשי שבגג
המצוק ,ממלונאות לשטח ציבורי פתוח .מסיור שערכו בשטח נציגי משרד מבקר המדינה עולה
שהמגרשי האמורי ממוקמי בקצה המצוק ,בחו הצפוני ,הנתו לתהליכי ארוזיה ונסיגה
חריפה .על המגרשי הללו לא נית להקי מלונות ,בשל קרבת הרבה לי )בקצה המצוק(.82
במאי  2006החליטה הוועדה המחוזית מחוז דרו על הפקדת תכנית ברנע ,וקבעה לה תנאי
מסוימי  .בי היתר היא דרשה שתחו התכנית יורחב ויכלול ג את רצועת החו עד לקו המי
__________________

81
82

ש.
כ עולה ממכתבו של מהנדס העיר אשקלו לסמנכ"ל בכיר לתכנו ,כלכלה ותשתיות במשרד התיירות
במרס .2008
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)ולא רק את גג המצוק( .עוד דרשה קבלת אישור מגורמי שוני  ,ובה הולחו" ,חברת מקורות
ועוד .הוועדה המקומית אשקלו לא מילאה את התנאי להפקדה במועד שנקבע בחוק .83בתקופה
שבי דצמבר  2006לאוגוסט  2008הגישה הוועדה המקומית אשקלו לוועדה המחוזית מחוז דרו
כמה בקשות להארכת מועדי מילוי תנאי ההפקדה .בקשותיה נענו ובכל פע הואר המועד למילוי
התנאי  ,עד שבסו אוגוסט  2008הודיעה הוועדה המחוזית מחוז דרו לוועדה המקומית אשקלו
כי ההחלטה בדבר הפקדת תכנית ברנע בטלה.
בדצמבר  2008התחייבה הוועדה המקומית אשקלו כי עד לסו ינואר  2009היא תגיש לוועדה
המחוזית מחוז דרו נוסח מלא של תכנית ברנע המתוקנת .בשל המצב הביטחוני )מבצע "עופרת
יצוקה"( נדחה מועד זה עד סו פברואר  ,2009א העירייה והוועדה המקומית אשקלו לא עמדו
ג במועד החדש שנקבע.
‰˙ Ù ‡Ï ,2009 ËÒÂ‚Â‡· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Ú„Â‰ ÌÒ¯ÙÏ ‰˘˜·· ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
ÌÈ˘¯‚Ó‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ ‰ ˘˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰˙ ÂÂÎ ÏÚ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ 77
,˜ÂÁÏ 78 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈ‡ ˙ ÚÂ·˜Ï ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰ ˙‡ÊÎ ‰ÈÈ Ù .˜ÂˆÓ‰ ‚‚ ÏÚ
˘.˙ÂËËÂÓ˙‰ ˙ ÎÒ· ÈÂˆÓ‰ ˜ÂˆÓ‰ È·‚ ÏÚ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚È
ביוני  2009החליטה הוועדה המחוזית מחוז דרו לדחות את תכנית ברנע ו"לסגור את התיק",
מאחר שהעירייה והוועדה המקומית אשקלו לא הגישו לה תכנית מתוקנת ,ג לא כארבע שני
לאחר הגשת התכנית לראשונה.
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי הוועדה המקומית אשקלו חזרה בה
מיזמתה לשינוי התכנית נוכח חששה מפני תביעות פיצויי בגי ירידת ער המגרשי .
‡.Í˘ÂÓÓ Ò¯‰ ÍÈÏ‰˙ Â· ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÔÂÎÈÒ· ¯ÂÊ‡ ‡Â‰ ÔÂÏ˜˘‡· Ú ¯· ÛÂÁ· ˜ÂˆÓ‰ ¯ÂÊ
-È‡· ÔÏ„ÁÓ ÏÚ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÙÏ ˜ÂˆÓ· Â˘ÚÈÈ˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÌÂÒ¯Ù-È‡·Â Ú ¯· ˙È Î˙ ÌÂ„È
‰ ÎÒ· ¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ ‰ ,˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÚÈ Ó .‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ 78-Â 77 ÌÈÙÈÚÒ
ÔÎÏÂ ,ÂÏ˘ ÛÒÂ Ò¯‰ ˙ÚÈ ÓÏÂ Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÔÂÁËÈ· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙È ÂÈÁ ‡È‰ ,‰¯ÂÓÁ
,˙È Î˙‰ ˙ Î‰ ÌˆÚ· ‰˙ÂÏ˘¯˙‰· ÌÏÂ‡ .‰ÈÂ‡¯ ‡È‰ ˙È Î˙‰ ˙ Î‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÓÊÈ
.ÂÊ ‰ ÎÒ ˙ÚÈ ÓÏ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï
˙‡ ÏÈÚÙ˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰ÏÈ·‚Ó‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ Ì„˜Ï ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰¯Â˙Â 84‰˙ÂÎÓÒ
.˜ÂˆÓ‰ È·‚ ÏÚ
 : ‰ È ˙ · ˜ Â ˆ Ó ‰ ‚ ‚ · Ô Â Ï Ó È ˙ · ˙ Ó ˜ ‰כבר בשנת  1980מינה הממונה על מחוז
מרכז דאז במשרד הפני ועדת מומחי בנושא הרס המצוק בחופי נתניה )להל " ועדת הצוקי (.
בהמלצותיה ציינה ועדת הצוקי כי א לא תינקט פעולה מונעת יימש הרס המצוק ותיגר סכנה
לבני אד ולמבני .
__________________
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על פי סעי  86לחוק התכנו והבנייה.
על פי סעי )28א( לחוק התכנו והבנייה.
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È¯˙È‰ ˙˙Ï Â‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ˆÈÏÓ‰ ÌÈ˜Âˆ‰ ˙„ÚÂ
· ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÌÈ˜Âˆ‰ ˙„ÚÂ ˙Ú„Ï .Â·ÂˆÈÈÏ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ÈˆÓÏ „Ú ,‰È ˙ · ˜ÂˆÓ‰ Í¯Â‡Ï ‰ÈÈ
˙‡ ËË¯˘ÏÂ ,‰È ˙ ¯ÈÚ‰ ÌÂÁ˙ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙· ÂÏ‡ ‰ÈÈ · ˙ÂÏ·‚Ó Ô‚ÚÏ
‚·.ıÏÓÂÓ‰ ‰ÈÈ ·‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÂ
בשנת  1994קיבלה תוק תכנית מפורטת החלה לאור חו הי הדרומי בנתניה )להל " התכנית
המפורטת( .ברוב המקרי השאירה התכנית המפורטת את השטח שבקדמת גג המצוק פנוי מבינוי,
לטובת הקמת טיילת ושמירה על המצוק ,אול בכמה מקומות נפר" -פארק המצוק" והוא יועד
לשימושי מלונאות .בסופו של דבר נשארה רצועה צרה מאוד לטיילת שעל המצוק ,בי היתר
בחמישה מגרשי הממוקמי על הציר שבי חו סירונית בצפו לחו ארגמ בדרו )להל "
המגרשי (.
ÈÎ ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰È ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·14-Î ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈ˜Âˆ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ÂÓÏÚ˙‰ Ô‰ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ Â¯˘È‡˘ ˙Ú
˘ ‚‚ ÏÚ ‰ÈÈ · ˙Â¯È˙Ó‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡Ó Ú ÓÈ‰Ï ˘È Ô‰ÈÙÏÂ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰
.˜ÂˆÓ‰
·„‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙ ˘ ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÓÒ¯ÂÙ 852008 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ
„Á‡· ˜ÂˆÓ‰ ‚‚· ˙ÂÓÂ˜ 30 Ï˘ ˙ÂËÈÂÂÒ ÔÂÏÓ ˙Ó˜‰Ï 2007 ÈÏÂÈ· ‰È ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
ÏÚÂ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ÍÓÒ ÏÚ Ô˙È '‡ ÔÂÏÓÏ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ .('‡ ÔÂÏÓ - ÔÏ‰Ï) ÌÈ˘¯‚Ó‰
.‰ ·Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ‰·Â‚‰ ˙ÂÈ Î˙· Ú·˜ ˘ ‡Ï· ,‰ÈÙÏ ‰ ÎÂ‰˘ ÈÂ È· ˙È Î˙ ÍÓÒ
‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ ·Ó‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ‰·Â‚‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜‰ ˙È Î„Ú ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰ ‡ÏÏ '‡ ÔÂÏÓÏ
·‡·Â‰ ÔÈÈ Ú‰˘ ÈÏ·Â ˙È˙·È·Ò ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Â‡ 86‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ¯È˜Ò˙ Â˘‚Â‰˘ ÈÏ
·Ë¯ÂÙÓÎ ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ ‚‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈˆÓ‡Ó ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ,87Û"ÂÁÏÂ‰ È Ù
.˙ÂÎÈÙ‰ È˙Ï· ˙Â„·ÂÚ ÁË˘· ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚÂ ,ÏÈÚÏ
כאמור ,בעקבות דוח מבקר המדינה יזמה הוועדה המקומית נתניה הכנת תכנית מפורטת להגנה על
המצוק בקטע החו שבחזית המגרשי  .במועד הביקורת ,בשנת  ,2009הייתה התכנית בהליכי
אישור.
הוועדה המקומית נתניה אישרה את מת היתר הבנייה למלו א' על גג המצוק ,על סמ חוות דעת
מומחי שהמציא לה היז של המלו ,ולפיה הקמתו אינה מסכנת את יציבות המלו והמצוק.
בדוח מבקר המדינה משנת  2008העיר משרד מבקר המדינה לעיריית נתניה כי הקמת המלו
מחייבת פיקוח הדוק אחר הפעולות שחוות הדעת המליצה עליה לש הבטחת יציבות מבנה
המלו והמצוק.
__________________
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ראו מבקר המדינה ,2009 ,2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,ב„.‰È˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÁÂ
תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמ הסוקר את הקשר שבי תכנית מוצעת לבי הסביבה שבה היא
מיועדת להתבצע ,לרבות הערכות בנוגע להשפעות הצפויות של התכנית על אותה סביבה ופירוט
האמצעי הדרושי למניעה או לצמצו השפעות שליליות.
בחוק התכנו והבנייה נקבע כי לא יינת היתר לשימוש חורג בתחו הסביבה החופית ולא תינת
הקלה לעניי גובהו של בניי בתחו זה ,אלא באישור הולחו".
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ביוני  2008התלונ ועד הבית בבניי הנמצא סמו למגרשי בפני חברי מועצת עיריית נתניה,
והביא לידיעת כי קטע המצוק באזור הבנייה של מלו א' מתפורר לאור כ" 250מטר .באוגוסט
 ,2008לאחר שבדק את התלונה ,דיווח מנהל הפרויקטי של עיריית נתניה למנהלת אג תיאו
ובקרה בעירייה כי "אי מדובר בהתפוררות המצוק לרגלי אתר הבנייה של הקבל ,אלא מדובר
בשפוכת חול אשר נחפרה בהיקפו של אתר הבנייה ."...בסיור שערכו נציגי משרד מבקר המדינה
באתר הבנייה במאי  ,2009נמצא כי באזור הבנייה של מלו א' נראו גלישות של סלעי בקצה
המצוק.
‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Ú‚Ù ‡Ï ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ,'‡ ÔÂÏÓ ˙Ó˜‰ ÈÎÈÏ‰ ¯Á‡ ˜Â„‰Â È „Ù˜ ·˜ÚÓ ÂÏ‰ È
.˜ÂˆÓ‰ ˙Â·ÈˆÈ
ב" 29.1.08הגיש יז )להל " יז ב'( לוועדה המקומית נתניה בקשה להקמת מלו סוויטות ובו 32
קומות )להל " מלו ב'( ,באחד מחמשת המגרשי שעל שפת המצוק .הבקשה התבססה על
התכנית המפורטת שלא קבעה כאמור גובה מרבי למבנה.
מהנדס העיר נתניה הסתייג מאישור הבקשה להקמת מלו ב' ,לנוכח ההערות בדוח מבקר המדינה
משנת  2008ולנוכח יזמת משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה להכנת מסמ מדיניות
להתמודדות ע הרס המצוק )ראו לעיל( .הוא דרש את אישור הולחו" כתנאי לאישור הבקשה,
דרישה שלא התקיימה במסגרת הליכי האישור של הקמת מלו א'.
ביולי  2009דנה הוועדה המקומית נתניה בבקשה האמורה והחליטה לאשרה בתנאי שהמשרד
להגנת הסביבה יבדוק את השפעת המבנה על סביבת החו ויאשר את הבקשה .היא ג קבעה
שהבדיקה המפורטת של השפעת המבנה על יציבות המצוק תימש ,ושהנושא יובא לאישור
הולחו" כחלק מפתרו כולל לייצוב המצוק לאור חופי הי התיכו של ישראל .עוד נקבע שיז
ב' יגיש לאישור הוועדה המקומית נתניה תכנית פיתוח לסביבת מלו ב'.
יז ב' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  ,2010כי במסגרת הדיו בבקשה לקבלת
היתר בנייה למלו ב' שקלה הוועדה המקומית נתניה את כל השיקולי הדרושי מבחינה תכנונית
ומבחינת העניי הציבורי וא הציבה בפניו דרישות מחמירות יתר על המידה .יז ב' ג מסר כי
השקיע משאבי ניכרי בהיערכות לפרויקט ועשה זאת בהתבסס על תכנית מאושרת.
‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ - ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô¯Â˘È‡· ˙È ˙ÂÓ ‡È‰˘ Ì‚‰ - '· ÔÂÏÓÏ
¯˘‡Ï ‰˙ÂÊ¯„Ê‰ .‰ÓÂÁ˙· ÌÈÙÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Î ‰ ÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰
‡˙ ˙‡ ‰˜„·˘ ÈÏ· ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰˜È„·‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰˘˜·‰
‰˙ÂÚ ÓÈ‰ ÔÎÂ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ËÚÓ Í‡ ‰ÓÂ„ Ï„Â‚ ¯„Ò· ÔÂÏÓ ˙Ó˜‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ‡ÂÏÓ
Ì¯Ë· ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ˙·ˆ‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰„È· Ô˙ ˜ÂÁ‰˘ ÌÈÈ Â Î˙‰ ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘Ó
.ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ,È Â Î˙‰ ÍÈÏ‰‰ ÏÈ˘·È
עיריית נתניה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי הוועדה המקומית "טר הנפיקה היתר
בנייה למלו ב' עד למיצוי הבדיקות הקפדניות ביותר שנית לבצע על פי הידע ההנדסי המצטבר".
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‰„ÚÂÂ‰Â ‰È ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· Â˙Ú„ ˙‡ ˘È‚„‰Â ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
78-Â 77 ÌÈÙÈÚÒ ÈÙÏ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰
„Ú ˙‡ÊÂ ,˜ÂˆÓ‰ ˙·¯˜· ‰ÈÈ · È¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ‡ ˙ ÚÂ·˜ÏÂ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ
.˜ÂˆÓÏ ‰ ‚‰ Ô˙ È˙ ‰ÁÂÎÓ˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï
‚‚· ‰ÈÈ ·Â ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â˘˜· ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰
˜ÂˆÓ‰
 : È ‡ È ˙ È · · ˘ Â Ó ‰ Ì Â Á ˙ · ‰ È È · È ¯ ˙ È ‰רוב הבתי בבית ינאי שבנויי על
המצוק עצמו ,לרבות אלה הרחוקי מטרי ספורי בלבד משפת המצוק ,נבנו על פי תכניות
מפורטות ישנות )כלומר ,תכניות שהוכנו עוד בשנותיה הראשונות של המדינה ,וכ תכניות שהוכנו
בשנות השמוני (.
רבי מ הבתי שעל שפת המצוק ,ובעיקר הבתי שבחלקו הדרומי ,בנויי בתחו ה" 100מטר
האסור לבנייה לייעוד זה על פי תמ"א  .13יודגש כי תמ"א  13חלה ג על אות שטחי שאושרו
בה תכניות המתירות בנייה טר אישורה של התמ"א .דהיינו ,ג בתי שנבנו על סמ היתרי
תקפי שקדמו לתמ"א  " 13שאושרה כאמור בשנת  " 1983ע אישורה היו חייבי לקבל את
אישור המועצה הארצית כהקלה ,א ביקשו להרחיב את המבנה או להרוס ולבנות אחר במקומו.
בעקבות בקשות נקודתיות שהוגשו לה לאישור הקלה לבנייה בתחו ה" 100מטר ,החליטה
באוקטובר  1998ועדת המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי של המועצה הארצית )להל "
הולנת"ע( שעל הוועדה המקומית עמק חפר לקד תכנית חדשה הכוללת את כל המגרשי לכל
אור החו" ,במטרה להימנע מדיוני נקודתיי למת הקלה .לאחר הכנת התכנית ואישורה תבח
הולנת"ע את הבקשות להקלה על פי התכנית החדשה".
הוועדה המקומית עמק חפר החלה בהכנת תכנית מפורטת שנועדה לאפשר את הבנייה בתחו
ה" 100מטר ,וקבעה הוראות בינוי להבטחת שימור המצוק ,ובה דרישה לביסוס מבני באמצעות
יציקת כלונסאות ודרישה לתכנו מערכות ניקוז וביוב שימנעו את זרימות הנגר העילי לעבר
המצוק.
בנובמבר  2000הגישה הוועדה המקומית עמק חפר תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית .בתסקיר
נקבע שככלל לא תתיר התכנית בניית מבני נוספי בתחו ה" 100מטר ,א תותר בניית מבני
חדשי במקו מבני ישני בהתא להמלצות התסקיר; בתסקיר ג הוצעו דרכי אחדות
להתמודדות ע גורמי ההרס למצוק.88
ביולי  2001אישרה הולנת"ע בתנאי שוני את ההקלה מתמ"א  ,13שנכללה בתכנית המפורטת.
ברשימת התנאי נכללה הדרישה להכנת נספח ביוב ונספח ניקוז שנועדו להבטיח את הטיית
השפכי ומי הנגר העילי מזרחה .עוד נדרש כי לא יינת היתר בנייה על פי התכנית ,אלא לאחר
השלמת מערכות הביוב והניקוז כפי שהוצגו בתסקיר ולאחר ביצוע הפעולות הנדרשות בכל מגרש
לש ייצוב המצוק )כגו קידוחי כלונסאות( .עוד נדרש כי בטר מת ההיתר תשקול הוועדה
המקומית עמק חפר את הצור באמצעי הגנה על בוה המצוק וכי לא יינת היתר אלא א יובטחו
__________________
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המלצות ברוח דומה לאלו המופיעות בסקר הגאוטכני שהוגש למועצה האזורית עמק חפר בינואר
 2001לפי הזמנתה ,כמפורט לעיל.
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האמצעי שהיא תקבע כנחוצי להגנת המצוק )לפי המלצות התסקיר או לפי חוות הדעת של
המשרד להגנת הסביבה(.
‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ,ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰˙ Î‰ ÈÎÈÏ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
100-‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï˜‰ ÂÏÏÎ˘ ˙ÂÈ˙„Â˜ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÂÏ˘ 2002 ¯·Óˆ„· ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈ‡ ˙ ‰Ú·˜Â ‰Ï˜‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ Ú"˙ ÏÂ‰ .89˙ÂÏÁ Ô‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ˘¯‚Ó‰ Ì˙Â‡· ¯ËÓ
·ÂÈ·‰Â ÊÂ˜È ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÈÙ ÏÚ ·ÂÈ·‰ Ï˘ È˘‡¯‰ Â˜‰ ˙ÓÏ˘‰ Ì‰· ,‰ÈÈ · È¯˙È‰ Ô˙ÓÏ
‰ÏÚÙ ‡Ï ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡Â .90ÊÂ˜È ‰ ÈÂÂ˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ¯Â·ÈÁÂ
‰ÚÈˆ‰ ‡È‰Â ,˙ÂÈ˙„Â˜ ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÔÈÈ Ú· Ú"˙ ÏÂ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÔÂ‚ÈÚÏ
˙ÓÏ˘‰Ï „Ú ˜ÂˆÓÏ ÌÈÎÙ˘‰ ÈÓ Ï˘ ÌÏÂÁÏÁ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÈ È· ·Ï˘Î „·Ï· È ÓÊ ÔÂ¯˙Ù
.È˘‡¯‰ Â˜‰
הביקורת העלתה כי הוועדה המקומית עמק חפר לא פעלה להשלמת התכנית המפורטת ,וממילא
לא הופקדה התכנית עד למועד סיו הביקורת ,בשנת  .2009מחדלה זה של הוועדה המקומית נובע
בי היתר מחששה מפני תביעות לפי סעי  197לחוק התכנו והבנייה .עוד הועלה כי על פי
ההוראות המופיעות בתסקיר ההשפעה על הסביבה ,הוועדה המקומית עמק חפר אינה מוסמכת
לתת לתושבי המושב היתרי בנייה לביצוע פעולות להגנת המצוק ,וזאת בשל אי"השלמתה של
התכנית המפורטת.
ÌÂ„È˜Ï ˘¯„ Î ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„Î ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰„ÚÂ ÂÊ ;˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙ Î‰
‰Ï„‚ ,˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ÈÈ ·Ï ˙ÂÏ·‚ÓÂ ÌÈ‡ ˙ ˙Ú·Â˜‰ ,ÂÊÎ ˙È Î˙ ¯„ÚÈ‰· .Â˙Â·ÈˆÈ· ˙ÙÒÂ
.˜ÂˆÓ‰ ¯·ÚÏ ÔÈÎÙÂ˘‰ ÈÓÂ ÈÏÈÚ‰ ¯‚ ‰ ˙ÈÈ Ù‰ ˙Â·˜Ú· Â˙Â·ÈˆÈÏ ‰ ÎÒ‰
המועצה האזורית עמק חפר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי השלימה את התקנת
מערכת הביוב ביישוב וכי הסדרת הנגר העילי מחייבת השקעת משאבי רבי שאי למועצה.
‡˘Â ˙‡ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·˙˘ ,‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙· ¯È„Ò‰Ï ˘È ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰
.˜ÂˆÓ· ÂÚ‚ÙÈ ‡Ï ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ÁÈË·˙Â ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÈ„„‰‰
 : Ï " Î Á ‰ È „ È · Ô Â Ï ˜ ˘ ‡ ˙ Ï È È Ë ˙ Ó ˜ ‰בעבר ,לאור חופי בר כוכבא וברנע התנשא
המצוק באשקלו לגובה  18מטר .בקי 1975 -יישרה עיריית אשקלו את גג המצוק לאור 1.5
ק"מ ,לצור בניית ג ציבורי .השטח כוסה באדמת חרסית שעליה נבנו טיילת עשויה לבני  ,בטו
ומגרשי חניה ,נסללו דרכי והותקנו מדרגות שהובילו מגג המצוק אל הי  .מי הנגר העילי ,שלא
יכלו לחלחל דר מעטה החרסית והבטו ,שטפו את מדרונות המצוק וחרצו בה ערוצי  ,ובתו
__________________
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ונדחתה על ידה במרס .2000
הוחלט שלוח הזמני ייקבע על פי שלבי הביצוע.
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שני מספר הרסו את הטיילת ,את הדרכי שהובילו לי  ,וכ מבני שנבנו על החו )סוכות מציל,
מדרגות ,מקלחות(.
השלב הראשו של פיתוח הטיילת החדשה מצפו למרינה ,באזור חו בר כוכבא ,בוצע בשני
 1999עד  .2001במסגרת פיתוח הטיילת נבנתה על גבי המצוק מסלעה מדורגת שהגיעה לגובה של
כ" 20מטר ,וכ נבנתה מערכת של קירות תמ מבטו .כחלק מהעבודות הוסר רוב המצוק לאור
כ" 300מטר ,ובמקומו הוקמה המסלעה .בעקבות נזקי שגרמו סערות החור נבנתה הגנה נוספת
לבוה המצוק על ידי הנחת אבני  .בחור  ,2002בעת סערה קשה נוספת ,נגרמו נזקי כבדי
למצוק וג קיר התמ נהרס.
בשני  2004עד  2005גיבשה החכ"ל תכנית לביצוע השלב השני של פיתוח הטיילת ושיקו
המצוק באשקלו .בדצמבר  2006נתנה הוועדה המקומית אשקלו לחכ"ל היתר לביצוע השלב
השני .בהיתר נקבע כי תוק ג מערכת ניקוז שתרחיק את מי הנגר העילי מהמצוק ותפנה אות
מזרחה .למרות שהוראות התכנית המפורטת לחו י אשקלו משנת  1975קובעות כי פיתוח
הטיילת ,כולל סלילת דרכי להולכי רגל ,חניוני וכו' ,מותר רק על פי תכנית בינוי כוללת ,הוועדה
לא דרשה הגשת תכנית בינוי ,וממילא לא הוגשה לה תכנית כזאת.
בפברואר  2006אישר המשרד להגנת הסביבה את הבקשה למת היתר בנייה לטיילת .91ע זאת,
ציי המשרד להגנת הסביבה את הסתייגותו מכ שלא הוכנה "תכנית בינוי" מקיפה שנועדה לספק
תמונה רחבה יותר לגבי מבני שיתוכננו לעתיד ,המש הטיילת לכיוו צפו וחיבורה למלו
"הולידיי אי" .השלב השני של פיתוח הטיילת בוצע בשנת  2007ועל פי נתוני החכ"ל הסתכמה
עלותו בכ" 6מיליו ש"ח.
Ï˘ È ˘‰ ·Ï˘‰ ÚÂˆÈ· È·‚Ï ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ï·È˜ ‡Ï Ï"ÎÁ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰Â ˙ÏÈÈË‰ ÁÂ˙ÈÙ
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי במסגרת תכנו השלבי הראשו
והשני של הטיילת פעלה העירייה להרחקת מי הנגר העילי מגג המצוק על מנת למנוע נזק למצוק,
וכ תוכננו לאור הטיילת מצפורי  92ע ביסוס מתאי למקרה של התמוטטות המצוק .המשרד
להגנת הסביבה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי היה מקו להקמת הטיילת שכ היא
משפרת את הזרמת הניקוז ומאפשרת שימוש ציבורי ראוי בגג המצוק.
באוקטובר  2007סוכ בי נציגי עיריית אשקלו ,החכ"ל והחברה הממשלתית לתיירות כי החברה
תבצע את השלב הבא של פיתוח הטיילת ואילו החכ"ל תנהל את הפרויקט.

__________________
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מאחר שהבקשה להיתר הוגשה על פי התכנית המפורטת לחו י אשקלו שאושרה כבר בשנות
השבעי ,לא הועברה הבקשה לאישור הולחו".
מצפור & מצפה ,מקו גבוה שנית להשקי ממנו על הסביבה ממעו הציפור.
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„¯˘ÓÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ,Ï"ÎÁÏ ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â·ÈˆÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰ ÔÎ˘ ,‰ÈÂˆ¯ ‰ÓÊÈ ‡È‰ ˙ÏÈÈË ˙Ó˜‰˘ Û‡ ÈÎ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï
˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ÚˆÂ·˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÛÂÁ· ÌÈÈÂˆÓ‰ Ú·Ë‰ ÈÎ¯ÚÓÂ ÌÈ‰ ÛÂ Ó ˙Â ‰ÈÏ
˜ÂˆÓ‰ ·ˆÓ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ ÈÁ· ÚˆÂ·˙˘ È ÙÏ ‡ÏÂ ‰·È·Ò‰Â ÛÂÁ‰ ÈÎ¯Âˆ· ‰ÙÈ˜Ó
,ÔÂÏ˜˘‡· ˜ÂˆÓ‰ ‚‚· ˙ÏÈÈË ˙Ó˜‰ .‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ - ˙ÏÈÈË‰ ˙Ó˜‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰Â
‰˙Â‡ ·Ï˘Ó‰ ÏÏÂÎÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ Î˙ ÈÏ· ,˙ÂËËÂÓ˙‰Ï „ÚÂÓÂ „ÈÓ˙Ó ‰‚ÈÒ ÍÈÏ‰˙· ‡ˆÓ ‰
·˙ÔÂÏ˜˘‡· ˜ÂˆÓ‰ ‚‚ ÏÚ ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· .‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ,˜ÂˆÓ‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ˙ÂÈ Î
,‰ ˘È‰ ˙ÏÈÈË‰ Ò¯‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰˘ Ì‚ ‰Ó ;Â˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ
.˙ÙÒÂ ˙ÂËËÂÓ˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ˜ÂˆÓ‰ ˙‚ÈÒ ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ
‚‰È‰ ‡Ï ˙ÏÈÈË‰ Ï˘ È ˘‰Â ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ·Ï˘Ï ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˙‡ˆÂ‰Ï È Â Î˙‰ ÍÈÏ‰‰ Ì
¯‡,ÌÈÚ·˘‰ ˙Â ˘Ó ‰ ˘È ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ .ÈÂ
ÈÂ‡¯ .˜ÂˆÓ·Â È ÂÙˆ‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˙¯ÎÈ ‰‚ÈÒ ‰ÏÁÂ ‰ È¯Ó‰ ‰Ó˜Â‰ ‰˙ Î‰ Ê‡Ó˘ ˙Â¯ÓÏ
.‰˘„Á ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ˘Â¯„˙Â ÂÏ‡ ÌÈÈÊÈÙ ÌÈÈÂ È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰
˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
Ì‚ ˙ÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÏÏÂÎ ÈÂ È· ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ‰˘¯„ ‡ÏÂ ‰ÓˆÚ ‰ ˘È‰ ˙Ë¯ÂÙÓ‰
.˙ÏÈÈË‰ ˙Ó˜‰Ï
·  : ‰ È È Ï ˆ ¯ ‰ · ˜ Â ˆ Ó ‰ ‚ ‚ Ï Ú Á Â ˙ È Ù Â ‰ È È · ˙ Â „ Â · Ú Ú Â ˆ Èנוכח פעילויות
הפיתוח והבנייה אשר האיצו את הפגיעה במצוק בהרצלייה ,יזמה היחידה לאיכות הסביבה
בעיריית הרצלייה הכנת מסמ שיבח את סוגיית השמירה על המצוק וישמש כלי עבודה לגורמי
התכנו ומקבלי ההחלטות .לצור זה התקשרה עיריית הרצלייה ע חברת גאולוגיה וגאוטכניקה,
להכנת מסמ מדיניות לפיתוח ושימור בר קיימה של המצוק החופי בתחומי העיר )להל " מסמ
המדיניות לפיתוח בר קיימה( .העלות הכוללת של הכנת המסמ הייתה כ" 60,000ש"ח .המשרד
להגנת הסביבה התחייב לסייע בסכו של עד  30,000ש"ח; עיריית הרצלייה מימנה את יתרת
הסכו .
במאי  2004הוגש לעיריית הרצלייה מסמ המדיניות לפיתוח בר קיימה ,שד בי היתר בדרכי
שונות להגנת המצוק .במסמ הומל -כי בתחו גג המצוק ,המצוק ובסיסו יוקמו רק מבני אשר
קרבת החו והמצוק נחוצה לה  ,וכי הבקשה להיתר בנייה בסמו למצוק תכלול התייחסות
לנושאי כגו גינו ,ניקוז ,חפירה ומילוי ,תכנית לסילוק שפכי  ,ברכות ומכלי מי  .במסמ
הודגש ג הצור בביצוע ניטור רב"שנתי של נסיגת המצוק.
במרס  2005אימצה ועדת המשנה של הוועדה המקומית הרצלייה את מסמ המדיניות לפיתוח בר
קיימה של המצוק .בהחלטתה קבעה הוועדה כי היתרי בנייה ותכניות באזור הרלוונטי לשימור
המצוק יתואמו ע היחידה לאיכות הסביבה בעירייה ,בהתא לקווי המנחי שנקבעו במסמ
המדיניות לפיתוח בר קיימה .בעקבות כ פועלת מאז היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצלייה
לקביעת תנאי להסדרת הבנייה ולביצוע עבודות הפיתוח במצוק ובסמו אליו.
הביקורת העלתה כי נכו למועד הביקורת ,בשנת  ,2009קבעו העירייה והוועדה המקומית הרצלייה
דרישות לטיפול במצוק ובנגר העילי רק כשהיה מדובר בבקשות להיתר המוגשות לאישור
)במקרי של בנייה חדשה או תוספת בנייה( ,ולא הציבו דרישות דומות לכלל בעלי הנכסי
הבנויי על המצוק.
עיריית הרצלייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי לאור התקדמות תהליכי האישור של
תיקו מס'  4לתמ"א ) 13ראו לעיל( ,ביקשה הוועדה המקומית הרצלייה בינואר  2010לפרס
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הודעה לפי סעי  77לחוק התכנו והבנייה על הכנת תכנית מפורטת שתחול על כל שטח חו הי
בתחומה ,ובי מטרותיה הגנה על המצוק.
Ì„‡ ÈÈÁ· ,˜ÂˆÓ· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„Î ˜ÂˆÓ‰ ˙·¯˜· ‰ÈÈ ·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙Â·È˘Á ‰ ˘È
ÌÈ ·Ó ÈÏÚ· È Ù· ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙Â˘È¯„ ˙·ˆ‰Â ˙È„È˙Ú‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙Ï·‚‰ .ÌÈ ·Ó·Â
˙ÈÈ¯ÈÚ˘ Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙‡Ê ÌÚ .‰·Â˘Á ‰ÓÊÈ ‡È‰ ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰
˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈÏˆ¯‰
Ì‚ - ÂˆÓÈ‡˘ ‰ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ· ÚˆÂÓÎ - ÈÏÈÚ‰ ¯‚ ·Â ˜ÂˆÓ· ÏÂÙÈËÏ
.˜ÂˆÓ‰ Ï˘ Â˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ ·Ó ÏÚ
· ˜ÂˆÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ
לפי חוק התכנו והבנייה ניתנו לוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה אמצעי לאכיפת הוראות
החוק ,ובה הסמכות להוציא צווי מינהליי להפסקת בנייה בלתי חוקית או להריסתה וכ
הסמכות להגיש כתבי אישו נגד מפרי החוק.
ב נ י י ה ב ל ת י ח ו ק י ת ב ח ו פ י ה ר צ ל י י ה  :במש השני בוצעה בחופי הי בהרצלייה
בנייה בלתי חוקית ,בי היתר בנייה על שפת המצוק .להל דוגמאות מספר ,ובכלל פעולות
העירייה לסילוק הבנייה הבלתי חוקית:
 .1החל בתחילת שנות השמוני ביצע אד פרטי בחו סידנא עלי חפירה של כמה מערות בתו
המצוק והקי מבני בשטח שחלקו מוגדר כג לאומי ואתר עתיקות .החפירה והבנייה בוצעו ללא
היתר בנייה וללא אישור של ממ"י ורשות העתיקות.
כבר באפריל  2003דנו עיריית הרצלייה ,ממ"י ,רשות העתיקות ורשות הטבע והגני בנושא
הבנייה הבלתי חוקית בחו סידנא עלי .בדיו צוי כי המבנה שנבנה בניגוד לחוק ושפועל בו עסק
ללא רישיו עסק ,מהווה סכנה בטיחותית .עבודות הבנייה יוצרות חשש להתמוטטות המצוק
ולפגיעה בג הלאומי ובאתר העתיקות .נמצא כי עד למועד סיו הביקורת ,בסו שנת  ,2009לא
נקטה הוועדה המקומית הרצלייה צעדי אכיפה בגי הבנייה הבלתי חוקית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2010ציי ממ"י ,כי במהל השני הוא פינה והרס
בשיתו העירייה כמה חריגות בנייה במבנה בסידנא עלי .באחרונה נקבע המבנה כמסוכ לציבור
ולמתגוררי בו ,והעניי מטופל על ידי ממ"י ,עיריית הרצלייה ומשרד הפני .
 .2למרגלות המצוק באפולוניה ,בקטע הצפוני שלו ,נבנו במש השני כמה מבני בלתי
חוקיי המשמשי למגורי  ,ובה גר מדרגות שנבנה על דופנות המצוק .ממצאי הבדיקות שער
אג ההנדסה בעיריית הרצלייה בשני  2007ו" 2008העלו כי במקו ישנ מבני מסוכני .
בעקבות הבדיקות בוצע במרס  2008פינוי חלק מהמתח  ,במסגרת הלי הוצאה לפועל שיז
ממ"י בשיתו עיריית הרצלייה.
הועלה כי רק חלק מהמבני שאג ההנדסה הגדיר אות כמבני בלתי חוקיי נהרסו .עוד הועלה
כי במהל יולי  2008נעשו במקו עבודות לבניית קיר תמ לאחד המבני ללא היתר .עד למועד
סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009לא נקטה הוועדה המקומית הרצלייה פעולות אכיפה נגד המבני
הבלתי חוקיי שנותרו במקו .
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי ממ"י ,כי לאחר הפינוי שבוצע בשנת  2008נותרו בשטח שני
מבני ולגביה קיי הלי הוצאה לפועל בבקשה להריסה.
ÌÈÈ˜Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ,˜ÂˆÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ
.‰ÈÈ ·‰ Ï˘· ˜ÂˆÓÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙¯Ò‰Â
ה ק מ ת ג ר מ ד ר ג ו ת ה מ ו ב י ל ל ח ו  א ש ק ל ו  ל ל א ה י ת ר  :ביולי  1999דנה
הוועדה המקומית אשקלו בבקשת החכ"ל לקבלת היתר בנייה להקמת גר מדרגות שיוביל
מהמפלס העליו של המצוק לחו הי  ,סמו למלו "הולידיי אי" .המדרגות נועדו לשרת את
הציבור ואת באי המלו .הוועדה המקומית אשקלו החליטה לאשר את הבקשה א הציבה תנאי
לאישורה.
הועלה כי החכ"ל לא עמדה בתנאי ההיתר ,וכי ההיתר לא נית לה " ובכל זאת היא הקימה מדרגות
מע -בלי שתיאמה זאת ע מחלקת ההנדסה ואג שפ"ע בעיריית אשקלו .בשנת  2004תיק
ושיפ -אג שפ"ע את המדרגות שקרסו .עבודה זו ,כקודמתה ,בוצעה ללא היתר.
הגשמי העזי שירדו בשני  2006עד  2007גרמו לקריסה מתמשכת של המדרגות לעבר חו
הי  .בתוואי המדרגות שקרסו נותרו שברי והריסות אשר חסמו את הירידה לחו הי והיוו מפגע
בטיחותי למשתמשי בה .במרס  2008הורה מהנדס העיר אשקלו למנהל אג שפ"ע בעירייה
לחסו את הגישה למדרגות ולהסיר את המפגע שנוצר באתר .בסיור שער צוות משרד מבקר
המדינה באתר ,במאי  ,2009נמצא כי הגישה למדרגות נחסמה ,אול המפגע עצמו טר הוסר
ואנשי עדיי עושי שימוש בתוואי המדרגות.
‡Â‰ ÈÎ Ï"ÎÁÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÔÈ„Î ¯˙È‰ ‡ÏÏ Ï"ÎÁ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ÔˆÂÙÈ˘Â ˙Â‚¯„Ó‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â
¯Á‡Ó - ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ Ô‰ ˙ ÎÒÓ ˙Â‚¯„Ó‰ ˙Ó˜‰ .ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó
˘ÔÂ¯„Ó‰ ˙‡ ˙Â¯˙·Ó Ô‰˘ ÌÂ˘Ó - ˜ÂˆÓ‰ ˙‡ Ô‰Â ,Ô˙ÒÈ¯˜ ˙Â·˜Ú· È˙·È·Ò Ú‚ÙÓÏ ÂÎÙ‰
.˜ÂˆÓÏ ÌÈÏÁÏÁÓ‰ ÊÂ˜È ÈˆÂ¯Ú ˙¯È˙ÁÏ È‡ÂÂ˙ ˙Â¯ˆÂÈÂ
ה ק מ ת מ ב נ ה ל מ ס ע ד ה ב ח ו  ב ר נ ע ב א ש ק ל ו   :בשנות השבעי הוק באשקלו
מבנה למסעדה מצפו למלו "הולידיי אי" ,על רכס המצוק )להל " המבנה( .במש השני ביצעו
המחזיקי במבנה בנייה בלתי חוקית נרחבת .האתר שבו בוצעה הבנייה הבלתי חוקית הוא חלק
ממדרו כורכר המאופיי בחוסר יציבות סטטית ,בעיקר בגלל בעיות הניקוז של מי הנגר העילי.
הוועדה המקומית אשקלו הוציאה צווי הפסקה מינהליי וצווי הריסה מינהליי א בסופו של
דבר לא פעלה להריסת המבנה.
בנובמבר  2005נתנה הוועדה המקומית אשקלו לבעלי הנכס דאז היתר בנייה לחיזוק הקיר הצפוני
של המבנה ,לשיקו גר מדרגות שהוביל לי ולהריסת תוספות הבנייה שבוצעו במבנה במש
שני רבות ללא היתר .הביקורת העלתה כי הוועדה נתנה את היתר הבנייה למרות חוות דעת
תכנונית שהיא קיבלה " ולפיה השימוש במבנה אינו מתאי לייעוד השטח )שטח ציבורי פתוח(,
שכ לא הוכנה תכנית בינוי כוללת כנדרש בתכנית המפורטת; ולמרות חוות דעת שקיבלה )כבר
בשנת  " (1997ולפיה מדובר במבנה המסוכ למחזיקי בו ולציבור .במהל שנת  2008בוצעה

406

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

 בסופו של דבר הופסקה הבנייה במבנה. תו סטייה מההיתר,במבנה בנייה בלתי חוקית נוספת
. היה המבנה שומ ועזוב,2009  בשנת, ובמועד הביקורת,בעיצומה
„‚ Â È˜ÂÁ È˙Ï· ‰È‰ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ·Ó· ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ¯˙È‰‰ Ô˙Ó .ÔÂÏ˜˘‡ ÌÈ ÛÂÁÏ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡
ÁÎÂ ,„ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ‡Â‰ - ÌÂ˜È˘Â ˜ÂÊÈÁ ˙Â„Â·Ú· ˜¯ ¯·Â„Ó˘ ‰Á ‰· Ì‚ - ‰Ê‰ ÌÈÂÒÓ‰
,¯ËÓ 100-‰ ÌÂÁ˙· ‡ˆÓ Â ˙Î˘Ó˙Ó Ò¯‰ ˙ ÎÒ· ÔÂ˙ ‰ ˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ÈÂ · ‡Â‰˘ ‰„·ÂÚ‰
.ÔÈËÂÏÁÏ ‰¯ÂÒ‡ Â· ‰ÈÈ ·‰˘
ÈÂ ·‰ ‰ ·Ó‰ ÈÎ ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÓ .ÌÈ¯·‚ÂÓ Ò¯‰ ÈÎÈÏ‰˙Ï ÔÂ˙ ‡ÏÈÓÓ˘ ˜ÂˆÓ‰ ˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ÔÎÒÓ ˜ÂˆÓ‰ ˙ÂÏ‚¯ÓÏ
ÍÂ˙ ,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Â˙ÒÈ¯‰Ï ÏÚÙ˙Â ÔÎÂÒÓ ‰ ·ÓÎ ÂÈÏÚ ÊÈ¯Î˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰
.˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰ ‚‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜

סיכו
˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ÓÂ‚Ú ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ‰ÚÂ„ÈÂ ˙¯ÎÂÓ ‰ÈÚ·‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ Ê‡Ó ¯·Î .‰ÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï È„Î ¯·„ ËÚÓÎ ‰˘Ú ‡Ï
ÂÓˆÚ ÏÚ ÏË ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ÈÓ˘ ÈÏ· ,˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÂ¯˙ÙÏ ˙Â Â˘ ˙ÂÚˆ‰ Â Â„
˙ÂÙÈ¯ÁÓÂ ˜ÂˆÓ‰ Ï˘ Â·ˆÓ ÛÈ¯ÁÓ ÌÈÈ˙ È· .˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡
ÂÓÊÈ˘ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ ˙ Î‰ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ Ì‚ .Â· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙Â ÎÒ‰
˜¯Â ,¯È·ÒÏ ¯·ÚÓ ‰Î˘Ó˙‰ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó 2005 ˙ ˘·
.Â˙ Î‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,2010 ÏÈ¯Ù‡·
Ò¯‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙Â Â˘ ˙ÂÚˆ‰ ÂÓÊÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ Û‡ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
„¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó .ÏÚÂÙÏ ÂÏ‡ ˙Â Â¯˙Ù ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ô‰ ,˜ÂˆÓ‰
ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÓÊÈÏ ·È‚‰˘ È·ÈÒÙ Ì¯Â‚Î ¯˜ÈÚ· ÂÏÚÙ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰
.¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ‡ˆÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Ì‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â - ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.¯˜È ÔÓÊ Ô„·‡ÏÂ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï Ì¯‚ ¯·„‰
:ÌÈ Â˘‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÔÈ· ÈÂˆ¯‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Í¯ÂˆÏ Ô˙Ú„ ˙˙Ï ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ
ÁÂ˙ÈÙ ,ÈÙÂ Í¯Ú ÏÚ· ÁÂ˙Ù ÁË˘Î ˜ÂˆÓ‰ ¯ÂÓÈ˘ ,ÛÂÁÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘È‚ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·
˙Â ‚ÚÓ ÂÓÎ ÌÈÈÓÈ ÌÈ ·Ó ˙Ó˜‰Â ¯ÁÒÓÂ ˙Â‡ ÂÏÓ ,ÌÈ¯Â‚Ó ÂÓÎ ÌÈ Â˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ÛÂÁ‰
ÏÚ ‰ ‚‰Ï ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È Î˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È˘ ÈÂ‡¯ ÂÏ‡ ÌÈÏÂ˜È˘ .ÌÈÏÓ ˙·Á¯‰Â
ÌÈÙÂÁ· Ì‚ ÌÈÚ‚ÂÙ ˜ÂˆÓ· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÂÏ‡ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÎÈÏ‰˙ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .˜ÂˆÓ‰Â ÌÈÙÂÁ‰
.‰ÙÈÁÒÂ ‰˜ÈÁ˘ ÈÎÈÏ‰˙Ï Ì‰ Û‡ ÌÈÙÂ˘Á‰ ,ÌÈÈÏÂÁ‰
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ÏÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ÏÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÂ‚È‡Ï ÏÚÙÈ˘ ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ÏÚ ÏËÂÈ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
ÈÚˆÓ‡ Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÔÂ Î˙‰ ,¯˜ÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÊÎ¯È˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÛÂ‚ .ÌÈÓ¯Â‚‰
˘È ,¯ˆ˜ Â È‡ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï ÔÓÊ‰ Í˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .Â¯Á·ÈÈ˘ ‰ ‚‰‰
.È„ÈÈÓ ÔÂ Î˙ ÍÈÏ‰˙ ˙Ú ‰· ÏÈÁ˙‰Ï
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .È˙Î¯ÚÓ ÔÂ¯˙Ù ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÚ· ‡È‰ ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ
˙‡ Ô‰ ÂÓ˙¯È ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
˙·ÏÂ˘ÓÂ ˙Ó‡Â˙Ó ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯Á‡‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ Ô‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
‰ ÚÓ Ô˙È˙˘ ‰ÏÂÚÙ - ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ ˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰·
ÏË ‰ ˜ÏÂÁÈ „ˆÈÎ ÂÚ·˜È Ì‚ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·Â È„ÈÈÓ‰ ÁÂÂË· ,˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰Ï
.ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· È·Èˆ˜˙‰
ÏÁÂÈÂ ,˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ· ˙È¯˘Ù‡‰ ˙Â¯È‰Ó· ÏÁÂÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
- ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙È˙ ˘-·¯ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰· È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·
˜ÂˆÓ‰Â ÌÈÙÂÁ‰ Ò¯‰ Ï˘ ˙ËÏÁÂÓ ‰ÚÈ ÓÏ ˙Â Â¯˙Ù‰ ˙ÂÏÚ .˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ ÏÚ ÒÒ·˙‰·
Ì‡˙‰· ,ÍÎÈÙÏ .˙È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‰‡¯ Î ‡È‰ ˙‡ÊÎ ‰ÈˆÙÂ‡˘ Ì‚ ‰Ó ,¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚
ÔÂ‚ÈÓÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ˙Â Â¯˙ÙÏÂ ÌÈ·‡˘ÓÏ
˙„ÈÓ·Â ,È·ËÈÓ‰ ÌÈ˘È‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ¯ÈÁÓ·Â ˙ÏÂÎÈ‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ÛÂÁ‰ ÈÚË˜
.ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈÙÂÁ‰Â ÛÂÁ‰ ÈÚË˜ ÏÚ ÌÈ Â˘‰ ˙Â Â¯˙Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰
˜ÂˆÓ‰ ·ˆÓ ¯Á‡ ÌÈÙÈˆ¯ ·˜ÚÓÂ ¯ÂËÈ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙È·¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
¯‚‡Ó ˙¯ÈˆÈÂ ÛÈˆ¯ ·˜ÚÓ ‡ÏÏ .‡Ï˘ ÔÈ·Â ˙ÂÈ„ÈÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ÈÈ˘ ÔÈ· ˙‡ÊÂ ,ÌÈÙÂÁ‰Â
˙ÂÈ·ËÈÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ Ì‚ ‰È˙Â·˜Ú·Â ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙ ·‰ ÂÚ‚ÙÈÈ ,ÔÈÓ‡ ÌÈ Â˙
‰¯¯·˙‰ Ê‡Ó ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ È ÙÏ ¯·Î .‰ ‚‰‰ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·
ÌÈÁÓÂÓ‰ ÏÏÎ ÂˆÈÏÓ‰ ‰ÈÏÚ˘ ,‰¯˜·Â ¯ÂËÈ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ,‰ÈÚ·‰ ˙ÂÙÈÁ„
.Ì„˜‰· ‰˙Ó˜‰· ÏÁÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ;˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˜ÈÒÚ‰˘
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פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי
בחופי הי התיכו
תקציר
חופי הרחצה בישראל ה משאב לאומי לנופש עממי ,המשמש מיליוני תושבי
ותיירי בני כל הגילי  .בחופי הרחצה מתקיימות פעילויות מגוונות ובה רחצה,
צלילה ,גלישה ,משחקי כדור ושיט מוטורי.
אור חופי הי התיכו בישראל הוא כ 197ק"מ .רוב נמצאי בתחומיה של 22
רשויות מקומיות )להל  הרשויות המקומיות החופיות(; כ 30ק"מ מה באחריות
רשות הטבע והגני הלאומיי )להל  רט"ג(; וכ 20ק"מ  באחריות משרד
הביטחו.

פעולות הביקורת
בחודשי אפרילדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הרשויות
המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו ,ובייחוד מפגעי הנוגעי לבריאותו
ולשלומו של הציבור .הביקורת נעשתה בעיריות עכו ,קריית י  ,טירת כרמל ,נתניה,
הרצליה ובת י ובמועצות האזוריות חו& הכרמל ,עמק חפר וג רווה )להל  הרשויות
המקומיות שנבדקו( ,במשרד הפני ובמחוזותיו ,במשרד להגנת הסביבה ובמחוזותיו
ובמשרד הבריאות .בדיקות השלמה נעשו בהתיחס לחופי עיריית חיפה ולחופי
המועצה האזורית מטה אשר.

עיקרי הממצאי
סיווג החופי
על פי חוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד) 1964להל  חוק הסדרת מקומות
רחצה( ,שר הפני מוסמ לקבוע בצו שקטעי חו& מסוימי ייאסרו לרחצה וקטעי
חו& אחרי יהיו מקומות רחצה מוכרזי :
ח ו פ י ר ח צ ה מ ו כ ר ז י  :לאור הי התיכו יש כ 13ק"מ של חופי רחצה
מוכרזי  ,רוב נמצאי בתחומיה של  19רשויות מקומיות חופיות.
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חופי אסורי
התיכו הוא כ 75ק"מ.

ל ר ח צ ה :אורכ של החופי האסורי לרחצה לאור הי

ח ו פ י ש א י נ מ ו כ ר ז י )להל  חופי חסרי סטטוס( :חופי ששר הפני
לא הכריז שה מותרי לרחצה או אסורי לרחצה .אורכ כ 109ק"מ.
בשני  20081980גדלה אוכלוסיית מדינת ישראל מכ 4מיליו תושבי לכ7.4
מיליו תושבי  ,א בתקופה זו הצטמצמה רצועת חופי הרחצה המוכרזי וכתוצאה
מכ בוטלו שירותי ההצלה והשירותי הנלווי ב 11חופי שהיו מקומות רחצה
מוכרזי .

חלוקת הסמכויות לטיפול בחופי
בצו שהוציא שר הפני על פי חוק הסדרת מקומות רחצה נקבע כי על הרשויות
המקומיות שבתחומ נמצאי חופי י  1להקי בחופי הרחצה המוכרזי מתקני
דוגמת תחנות הצלה ,תחנות עזרה ראשונה ומתקני סניטריי  ,ולהעסיק מצילי ,
פקחי ומגישי עזרה ראשונה.
בשנת  2003הפסיק משרד הפני לסייע לרשויות המקומיות במימו אחזקת
החופי  ,ומאז הוא מסייע לה במימו פיתוח החופי וחידוש התשתיות בלבד.
מדי שנה בשנה מעביר משרד הפני לרשויות המקומיות החופיות הנחיות לפתיחת
עונת הרחצה ובה הנחיה לבצע סקר סיכוני בחופיה .הרשויות המקומיות שנבדקו
לא עשו סקרי סיכוני בחופי שבתחומ ובה החופי חסרי הסטטוס שיש בה
התקהלות רבה .על א& חשיבות איתור של החופי המסוכני לרחצה ,לא וידא
משרד הפני שהרשויות המקומיות אכ מבצעות סקרי סיכוני בחופי  ,על פי
הנחייתו.
משרד הפני הנחה את הרשויות המקומיות להציב בחופי חסרי הסטטוס שלטי
ובה אזהרה לציבור לגבי הרחצה בה .
חוקי העזר של רשויות מקומיות רבות אוסרי את הרחצה בחופיה בשעות
ובמקומות שאי בה שירותי הצלה ,ומשמעות הדבר היא כי הרחצה בחופי חסרי
הסטטוס שבתחומ אסורה.
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו לאיתור החופי חסרי הסטטוס שיש
בה התקהלות ,לא פעלו ליצירת הבחנה ברורה בי חופי רחצה מוכרזי ובי חופי
חסרי סטטוס ,ולא הציבו בחופי חסרי הסטטוס שלטי כנדרש על פי הנחיות
משרד הפני וחוקי העזר שלה.

__________________
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בחופי שבאחריות רט"ג היא אחראית לכל עניי כאילו הייתה רשות מקומית.
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אכיפת איסור רחצה
סעי& )12א( לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי המתרח .במקו שהרחצה בו
אסורה דינו קנס .נמצא שהרשויות המקומיות שנבדקו אינ אוכפות את חוק הסדרת
מקומות רחצה ואת חוקי העזר שלה בעניי איסור הרחצה.
בשני  220092007טבעו למוות בי התיכו  117בני אד  .הטביעות למוות אירעו
במקומות רחצה מוכרזי בשעות שלא ניתני בה שירותי הצלה וכ בחופי חסרי
סטטוס ובחופי אסורי לרחצה.
בשני  20092007חויבה המדינה )משרד הפני ( לשל פיצויי בס כ 8.5מיליו
ש"ח עקב תביעות שהוגשו נגדה בגי עשר טביעות שאירעו בשני .20021997

איסור נהיגה בחופי
בחופי הי השתרשה תופעה של נהיגה ברכבי שטח ובטרקטורוני  ,שיש בה כדי
לסכ את חיי המתרחצי ולגרו להרס החופי  .תופעה זו כרוכה בעברה על חוק
איסור נהיגה ברכב בחו& הי  ,התשנ"ז) 1997להל  חוק איסור נהיגה בחו& הי (.
משרד הפני קבע כי יש להציב בחופי שלטי המצייני את איסור הנהיגה בה .
א& על פי כ במקומות רבי שמתאפשר בה מעבר כלי רכב לחופי  ,ובכלל זה
חופי בתחומה של עיריית עכו ובתחומה של המועצה האזורית מטה אשר ,לא הוצבו
שלטי האוסרי את הנהיגה בחו& הי ולא הוקמו מכשולי המונעי מעבר של
כלי רכב.
חוק איסור נהיגה בחו& הי קובע כי שר הפני רשאי להסמי מפקחי לאכיפת
חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתו רשימות מפקחי שיגישו לו רשויות מקומיות
ואיגודי ערי שעיקר עיסוק הוא שמירה על איכות הסביבה .נמצא שעד מועד סיו
הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הסמי שר הפני  ,הממונה על ביצוע חוק איסור נהיגה
בחו& הי  ,מפקחי מקרב עובדי משרדו לש אכיפת החוק ,ולא הופעל מער אכיפה
מוסדר ליישו הוראות החוק ,א& שהעוברי על חוק זה מסכני את הציבור .עוד
נמצא כי מרבית הרשויות המקומיות ואיגודי הערי שעניינ איכות הסביבה לא
שלחו למשרד הפני רשימות של מפקחי  ,וממילא השר לא הסמי את נציגיה
לאכו& את חוק איסור הנהיגה בחו& הי .

הסדרת חופי לספורט מוטורי ימי
ברבי ממימי החופי חסרי הסטטוס רוחצי אנשי לצד אופנועי י  ,המסכני
אות  .הדבר מתרחש ,בי היתר ,במימי חופיה של עיריית טירת כרמל ,עיריית
חיפה ,המועצה האזורית ג רווה ,המועצה האזורית עמק חפר ועיריית עכו.
__________________
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על פי חוק הסדרת מקומות רחצה ,רשות מקומית רשאית ,באישור שר הפני ,
לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בי  ,ובכלל זה הוראות להסדרת השיט
במקו הרחצה למניעת הפרעות לרחצה .נמצא שא& לא אחת מהרשויות המקומיות
החופיות שמתקיימות בה פעילויות ספורט מוטורי ימי הסדירה פעילויות אלו בחוק
עזר.

זיהו חופי הי
מדי שנה בשנה מוזרמי למימיה של חופי ישראל מיליוני מטרי מעוקבי של
מי דר מקורות המצויי בקרקע ודר  12נחלי ראשיי  .חלק מ המי הנשפכי
לי מזוהמי עקב הזרמת ביוב גולמי ,ביוב מטופל )מי קולחי ( ומי נגר עילי
)מערכות ניקוז מי גש ( .מפקח רחצה 3מוסמ לאסור את הרחצה בחו& רחצה מוכרז
לתקופה שלא תאר מ 14יו א נוכח שצרי לעשות כ מטעמי בטיחות או
תברואה ,על פי המלצת משרד הבריאות.
בשנת  2008אירעו  19אירועי של זיהו הי ובשנת  2009אירעו עשרה אירועי של
זיהו הי ,שבעקבותיה אסר משרד הפני את הרחצה בכמה מימי החופי
המזוהמי לאחר שמשרד הבריאות המלי .לו לעשות זאת.
ח ו פ י ע י ר י י ת ע כ ו :בשנת  2008נאסרה הרחצה במימי חו& עכו לסירוגי במש
כ 80ימי  ,מרבית בעונת הרחצה ,בשל זיהומי בקטריאליי שהתגלו בדגימות
שדג משרד הבריאות והעידו על הזרמת מי קולחי מזוהמי לנחל חילזו ולנחל
נעמ ,שמימיה נשפכי לי  .רוב הזיהומי שנמצאו נבעו מגלישת מי קולחי
מזוהמי ממכו טיהור השפכי )להל  מט"ש( כרמיאל ,שנוצר בו עומס יתר.
ח ו פ י ע י ר י י ת ח י פ ה :בשני
שפכי לחופי הי בחיפה.

 20092008התרחשו  11אירועי

של הזרמת

ח ו פ י ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה :עקב הישנותה של הזרמת מי נגר המכילי ריכוז
גבוה של שפכי ממוביל ניקוז של העירייה אל מימי חו& אכדיה דרו )המכונה "חו&
הנכי "( ,באפריל  2009קיי המשרד להגנת הסביבה שימוע לנציגי עיריית הרצליה
ובו דרש שהעירייה תבצע עבודות תשתית שיבטיחו כי לא יזרמו מי ממוביל הניקוז
בחו& אל הי  ,אלא א כ מקור בגש  .עד אוקטובר  ,2009המועד שבו נדרשה
העירייה להשלי את מרבית העבודות למניעת הזרמת של מי נגר מזוהמי אל
הי  ,לא מילאה עיריית הרצליה את דרישות המשרד להגנת הסביבה.
מאחר שעיריית הרצליה לא נענתה לחלק מדרישות השימוע ,בינואר  2010חת
מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה על בקשה לפתיחת חקירה פלילית של
המשטרה הירוקה 4נגד עיריית הרצליה.
__________________
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"מפקח רחצה" :אד שהוסמ על ידי שר הפני לצור זה.
הסיירת הארצית לאיכות הסביבה ,המכונה המשטרה הירוקה ,הוקמה ביוני  1990כגו #מטה ארצי של
המשרד להגנת הסביבה כדי לאכו #את החוקי  ,התקנות והצווי בנושאי איכות הסביבה.
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ח ו פ י ת ל א ב י ב  י פ ו :ב 9.2.09אירעה פריצה בצינור ביוב המוביל את שפכי
יישובי בקעת אונו אל מט"ש ד .הפריצה אירעה באזור הר פסולת של חירייה .על פי
ממצאי המשרד להגנת הסביבה ,הדבר הביא לידי זרימת שפכי גולמיי לנחל
איילו וזיהו מימיו ,וברוב התקופה שבי פברואר לאפריל  2009נאסרה הרחצה
בחלק מחופי עיריית תל אביב.
בחודשי מרס ואפריל  2009ער מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה שימוע
לעיריות אור יהודה וקריית אונו ,שצינור הביוב מצוי בבעלות ,ולאיגוד ערי ד
לתברואה.
במאי  2009פנה מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה למנהל המשטרה
הירוקה בבקשה לפתיחת תיק חקירה לש בחינת מעורבות של עיריות אור יהודה
וקריית אונו ואיגוד ערי ד לתברואה בביצוע עברות לפי סעי& 20כא לחוק המי
וסעי&  13לחוק שמירת הניקיו .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הסתיי
הלי החקירה של המשטרה הירוקה.
בינואר ובמרס  2010מסרו עיריות קריית אונו ואור יהודה ואיגוד ערי ד לתברואה
למשרד מבקר המדינה כי ה חולקי על ממצאי המשרד להגנת הסביבה ועל
מסקנותיו.

ניקיו החופי
חופי הי שאינ מקומות רחצה מוכרזי סובלי מהזנחה ומהצטברות פסולת
שגורמת למפגע סביבתי .בשנת  2005יז המשרד להגנת הסביבה את תכנית "חו&
נקי" ,וכדי להערי את ניקיו החופי ואת מידת הצלחתה של התכנית קבע המשרד
את מדד "חו& נקי" ,המתבסס על דגימת פריטי ביחידת שטח של חו&.
מדד "חו& נקי" שקבע המשרד להגנת הסביבה מביא בחשבו רק את הפסולת הלא
מתכלה ,כגו פלסטיק ,מתכת ,ניילו וזכוכית ,ואינו מביא בחשבו פסולת אורגנית,
כגו שיירי אוכל ,א& שהיא עלולה לפגוע בבריאות הציבור ולהוות מטרד אסתטי.
בשני  20092008נמדדה רמת ניקיו בינונית על פי מדד "חו& נקי" בחופי שאינ
מקומות רחצה מוכרזי בתחומיה של  7ו 6רשויות מקומיות )בהתאמה( מתו 11
הרשויות המקומיות החופיות שנבדקו.
בשני  20082005שלח המשרד להגנת הסביבה מכתבי "התראה לפני צו ניקוי",
לפי חוק שמירת הנקיו ,התשמ"ד ,1984לרשויות מקומיות שחופיה נמצאו
מלוכלכי  .בשני אלו א& הוצאו צווי ניקוי לעיריות הרצליה ,עכו וקריית י
ולמועצה האזורית ג רווה ובה ה נדרשו לפנות את הפסולת ולנקות את החופי .
בשנת  2009הוציא המשרד להגנת הסביבה צו ניקוי לעיריית קריית י .
הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו לאכיפת חוק שמירת הניקיו וחוקי העזר
שלה בעניי זה בחופי חסרי הסטטוס ובחופי האסורי לרחצה.
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סיכו והמלצות
חופי הרחצה ה משאב לאומי לנופש עממי ,ומדי שנה בשנה פוקדי אות רבבות
אזרחי ותיירי .
ב 30השני האחרונות הצטמצ אורכ הכולל של חופי הרחצה המוכרזי ומספר
ירד ,ואילו אוכלוסיית המדינה גדלה בכ 3מיליו תושבי  .לפיכ מתרחבת התופעה
של רחצת נופשי בחופי שאי בה שירותי הצלה.
על משרד הפני והרשויות המקומיות לנקוט צעדי להגדלת אור חופי הרחצה
המוכרזי לטובת ציבור הנופשי  ,וכ יצטמצ מספר הנופשי הרוחצי במקומות
שאי בה שירותי הצלה.
מדי שנה בשנה מתרחשות בקי .תאונות וטביעות בחופי הי בישראל .מדינת ישראל
והרשויות המקומיות החופיות אחראיות לשלומ של הנופשי בחופי  .איתור
החופי המסוכני  ,הצבת שלטי אזהרה והנחיה והצבת פקחי שיאכפו את הוראות
החוק יצמצמו את חשיפת הרוחצי לסכנות הטמונות ברחצה בי ובייחוד במימיה
של חופי מסוכני .
במרבית הרשויות המקומיות שנבדקו שירותי ההצלה בחופי הרחצה המוכרזי
מופסקי בשעות אחר הצהריי המאוחרות ,שבה שוהה עדיי קהל רב בחופי וא&
רוח .בי .
נוכח התאונות המתרחשות בחופי הרחצה המוכרזי בשעות שאי בה שירותי הצלה
והמלצות משרד הבריאות והאגודה למניעת הסרט בישראל לשהות בחופי הרחצה
בשעות הבוקר המוקדמות ,אחר הצהריי או לפנות ערב בשל הסכנה מקרינת
השמש ,ראוי לבחו את האפשרות להארי את שעות הפעילות של שירותי ההצלה.
בי ובחופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי מתקיימות פעילויות פנאי שונות ,בה
גלישת גלי וספורט מוטורי .מחובת של הרשויות המקומיות החופיות ומשרד
הפני להקצות לכ חופי ולהסדיר כדי לשמור על שלו ציבור הרוחצי בי .
חופי ישראל עשירי במשאבי טבעיי ובעלי ער רב לתושבי המדינה :ה
שופעי מגוו ביולוגי עשיר ,חול י  ,נופי מגווני ואתרי היסטוריי  .זיהו מימי
החופי והפסולת המצטברת בה מאיימי על בריאות הציבור ופוגעי במערכת
האקולוגית הימית ובהנאה מהשהות בחופי הי ומהרחצה בי .
על הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה לפעול לצמצו הזרמת ביוב ומי נגר
עילי מזוהמי לי  ,להגביר את הפיקוח על ניקיו החופי ולהרחיב את הפעולות
להגברת מודעות הציבור לחשיבות השמירה על ניקיו החופי .
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מבוא
חופי הרחצה בישראל ה משאב לאומי לנופש עממי ,המשמש מיליוני מבקרי  ,תושבי ותיירי
בני כל הגילי  .בחופי אלו מתקיימות פעילויות נופש ופנאי מגוונות ובה רחצה ,צלילה ,גלישה,
משחקי כדור ושיט מוטורי.
אור חופי הי התיכו בישראל הוא כ 197ק"מ .רוב החופי נמצאי בתחומיה של  22רשויות
מקומיות )להל  הרשויות המקומיות החופיות(; כ 30ק"מ מה באחריות רשות הטבע והגני
הלאומיי )להל  רט"ג(; וכ 20ק"מ  באחריות משרד הביטחו.
בחודשי אפרילדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הרשויות המקומיות למניעת
מפגעי בחופי הי התיכו ,ובייחוד מפגעי הנוגעי לבריאותו ולשלומו של הציבור .5הביקורת
נעשתה בעיריות עכו ,קריית י  ,טירת כרמל ,נתניה ,הרצליה ובת י ובמועצות האזוריות חו&
הכרמל ,עמק חפר וג רווה )להל  הרשויות המקומיות שנבדקו( ,במשרד הפני ובמחוזותיו,
במשרד להגנת הסביבה ובמחוזותיו ובמשרד הבריאות .בדיקות השלמה נעשו בהתייחס לחופי
עיריית חיפה ובחופי המועצה האזורית מטה אשר.
על פי חוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד) 1964להל  חוק הסדרת מקומות רחצה( ,שר הפני
מוסמ לקבוע בצו שקטעי חו& מסוימי יהיו מקומות רחצה מוכרזי ושקטעי חו& אחרי ייאסרו
לרחצה ,א הרחצה בה עלולה ,לדעתו ,לסכ את חייה של בני אד .
 : Ì È Ê ¯ Î Â Ó ‰ ˆ Á ¯ È Ù Â Áעל פי תיקו מ 2008לצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה
אסורי ומוכרזי בי התיכו ,בי כנרת ,בנהר הירד ,בי המלח ובי סו&( ,התשס"ד2004
)להל  צו הסדרת מקומות רחצה( ,אור חופי הרחצה המוכרזי לאור הי התיכו הוא כ13
ק"מ ,מרבית נמצאי בתחו  19רשויות מקומיות חופיות ,ו 600מ"ר מה באחריות רט"ג.
על פי צו הסדרת מקומות רחצה )סדרי ואיסורי במקומות רחצה מוכרזי ( ,התשכ"ה1965
)להל  צו סדרי ואיסורי ( ,בכל  150מטרי במקו רחצה מוכרז תהיה תחנת הצלה אחת
לפחות.
 :‰ ˆ Á ¯ Ï Ì È ¯ Â Ò ‡ Ì È Ù Â Áבסעי&  1לחוק הסדרת מקומות רחצה נקבע כי "שר הפני
רשאי לאסור בצו את הרחצה בחלק של חו& י  ,נהר או אג  ,שגבולותיו מסוימי בצו ,א הרחצה
באותו חלק עלולה ,לדעתו ,לסכ חייה של בני אד  ,וכ רשאי הוא לאסור ,לאחר התייעצות ע
שר הבריאות ,רחצה כאמור א היא עלולה לפגוע בבריאות של בני אד ".
על פי צו הסדרת מקומות רחצה ,כ 75ק"מ מחופי הי התיכו אסורי לרחצה ,מרבית בתחו
הרשויות המקומיות החופיות ,כ 20ק"מ מה באחריות משרד הביטחו וכ 10ק"מ מה
באחריות רט"ג.
 : ( Ò Â Ë Ë Ò È ¯ Ò Á Ì È Ù Â Á - Ô Ï ‰ Ï ) Ì È Ê ¯ Î Â Ó Ì  È ‡ ˘ Ì È Ù Â Áחופי חסרי
סטטוס ה חופי ששר הפני לא הכריז שה מותרי או אסורי לרחצה ,ולכ החוק להסדרת

__________________
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ראו ג מבקר המדינה,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
שנת  ,2002בפרק "הפעלת חופי רחצה בי התיכו  עיריות תל אביביפו ,אשקלו וקריית י" ,עמ'
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מקומות רחצה אינו חל עליה  .על פי הנחיות משרד הפני  6לרשויות המקומיות ,כל עוד לא
נאסרה הרחצה במקו פלוני בצו היא אינה אסורה ,א& א אי במקו שירותי הצלה.
אור חופי הי התיכו חסרי הסטטוס הוא כ 109ק"מ ,מרבית בתחו הרשויות המקומיות
החופיות וכ 19ק"מ מה באחריות רט"ג.

חופי רחצה מוכרזי
סעי&  5לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי הרשויות המקומיות שבתחומ נמצאי חופי רחצה
מוכרזי חייבות לקיי בה את הוראות שר הפני שנקבעו בצווי  .על פי הצווי  ,על הרשויות
המקומיות שבתחומ נמצאי חופי רחצה מוכרזי  7להקי בה מתקני דוגמת תחנות הצלה,
תחנות עזרה ראשונה ומתקני סניטריי  ,לצייד ולתחזק  ,וכ להעסיק מצילי  ,פקחי ומגישי
עזרה ראשונה.
 .1להל נתוני על חופי הי התיכו ,על פי הצו להסדרת מקומות רחצה ,התשמ"ב1982
)להל  צו  ,(1982והצו להסדרת מקומות רחצה כפי שתוק בשנת ) 2008להל בטבלה  צו .(2008
חופי רחצה מוכרזי
מספר חופי
צו 1982
צו 2008

102
91

חופי אסורי לרחצה

אור" )ק"מ(

מספר חופי

אור" )ק"מ(

18
13

22
70

13
75

כאמור ,אור חופי הי התיכו בישראל הוא כ 197ק"מ ,ומהנתוני בטבלה עולה כי רק כ7%
מה הוכרזו כמותרי לרחצה 38% ,מה הוכרזו כאסורי לרחצה ,והיתר  כ  55%ה חופי
חסרי סטטוס.
הבדיקה העלתה כי א& שלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשני  20081980גדלה
אוכלוסיית מדינת ישראל מכ 4מיליו תושבי לכ 7.4מיליו תושבי  ,בתקופה זו הצטמצמו
חופי הרחצה המוכרזי ב 5ק"מ ,ולמעשה בוטלו שירותי ההצלה והשירותי הנלווי ב11
חופי שהיו חופי רחצה מוכרזי .
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÚÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 .2מעיו בפרוטוקול של ישיבת ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת בעניי תיקו צו הסדרת
מקומות רחצה ,שהתקיימה במאי  ,2008עלה כי יו"ר הוועדה ,חבר הכנסת לשעבר אופיר פינס,
__________________
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משרד הפני ,המינהל לשלטו מקומיÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ÌÈÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ„„ÓÂ ÌÈÈÈÙ‡Ó ,
·.(2005) Ï‡¯˘È
בחופי שבאחריות רט"ג היא אחראית לכל עניי כאילו הייתה רשות מקומית.
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דרש מנציגי משרד הפני להכי תכנית רבשנתית להגדלת מספר חופי הרחצה המוכרזי
בישראל ,משו שהאוכלוסייה הולכת וגדלה והחופי העומדי לרשותה קטני וצפופי  ,ולדבריו
יש בכ כדי לפגוע בכבוד האד .
מנהל האג& לרישוי עסקי ואתרי רחצה במשרד הפני ציי באותו הדיו כי משרד הפני מעודד
רשויות מקומיות לפתוח עוד חופי  ,א "אנו נמצאי בסד תקציבי ,והסד הזה לא מאפשר לנו
לסייע בעניי זה".
מתחשיב שעשה משרד הפני עולה כי עלות פיתוח חו& רחצה מוכרז ,ובכלל זה פיתוח כל
התשתיות הנדרשות ,היא  41.5מיליו ש"ח ,לפי מידת הפיתוח של האזור וסוג התשתיות שצרי
להניח .נוס& על כ ,עלות האחזקה של חו& רחצה מוכרז היא כמיליו ש"ח בשנה.
משנת  2003הפסיק משרד הפני לסייע לרשויות המקומיות במימו אחזקת החופי  ,והוא מסייע
לה במימונ של פיתוח החופי וחידוש התשתיות בלבד .בשנת  2009הקצה משרד הפני
לפיתוח חופי י ולחידוש תשתיות תקציב כולל של  5מיליו ש"ח.
)א( משרד מבקר המדינה העלה כי על א& המחסור בחופי רחצה מוכרזי ביקשו כמה רשויות
מקומיות לסגור חופי רחצה מוכרזי בתחומ .להל שתי דוגמאות:
) (1המועצה האזורית מטה אשר :במרס  2009פנה ראש המועצה האזורית מטה אשר ,מר
יהודה שביט ,למנכ"ל משרד הפני דאז בבקשה שייקבע כי חו& אכזיב ,שעד שנת  2009הופעל
על ידי יז פרטי ,לא יהיה עוד חו& רחצה מוכרז .ראש המועצה ציי כי "אי באפשרותנו להפעיל
את חו& אכזיב על חשבוננו ולית בו שירותי הצלה בעונת הרחצה הקרובה".
באפריל  2009השיב מנכ"ל משרד הפני דאז לראש המועצה האזורית מטה אשר כי "ביטול
הכרזה של חו& הרחצה מאושרת א בחו& הרחצה קיימי סיכוני שעלולי לסכ את המתרחצי
במקו " .הוא הוסי& כי "כבר כיו ישנו חוסר בחופי רחצה מוכרזי במדינת ישראל והכמות
הקיימת ג היא לא נותנת מענה לכלל הציבור הרחב" .משמעות הדברי היא שלא אושרה בקשת
המועצה האזורית מטה אשר.
הבדיקה העלתה כי חו& אכזיב הופעל כחו& רחצה מוכרז ג בשנת  ,2009לפי הוראת משרד
הפני .
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כתבה המועצה האזורית מטה אשר" :עלות חו&
רחצה מוכרז הינה מליו ש"ח לשנה .למועצה האזורית אי אפשרות להחזיק את החו& לבדה ,ויש
לאפשר ליזמי לשכור את תפעול החו& ובנוס& חייבת המדינה לתמו ברשויות שמעמידות חופי
ללא תשלו  ,כפי שנעשה עד שנת ."2003
) (2עיריית נתניה :מדי שנה בשנה משנת  2005מבקשת ראש עיריית נתניה ,הגב' מרי
פיירברג ,שייקבע כי חו& אמפי לא יהיה עוד חו& רחצה מוכרז .במכתב ששלחה למנכ"ל משרד
הפני במרס  2009היא ציינה כי לאחר סגירת החו& "תשארנה  7תחנות בחו& הרחצה של נתניה
לרווחת התושבי הרוחצי בי להנאת זאת למרות העלות התקציבית הגבוהה להפעלת החו&
בס  18מליו ש"ח לשנה ללא כל הכנסות".
מנכ"ל משרד הפני דחה את הבקשה לסגירת החו& משו שהוא "חו& מרכזי במקומו ובפעילותו,
וסגירתו תותיר  2ק"מ של חו& מרכזי אשר ממוק מתחת לטיילת ולמרכז בתי מלו ללא שירותי
הצלה".
הבדיקה העלתה כי בשנת  2009הופעל חו& אמפי כחו& רחצה מוכרז ,על פי הוראת משרד הפני .
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)ב( עוד העלתה הבדיקה כי משרד הפני לא הכי תכנית רבשנתית לפיתוח חופי ולא עשה
סקר צרכי שבאמצעותו יוכל לקבוע את מספר חופי הרחצה המוכרזי שיש לפתח בכל רשות
מקומית חופית ,על פי אור החופי הקיימי בתחו הרשות המקומית ,המצב הסוציואקונומי
שלה ,מספר התושבי בתחומה ומספר האנשי הפוקדי את חופי הרחצה שבתחומה.
המועצה האזורית חו& הכרמל ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי
"הרשויות המקומיות מחויבות להחזיק ולתחזק את חופי הרחצה שבתחומ ,מבלי שה מקבלות
כל תקציב לכ ממשרד הפני )האחראי על חופי רחצה( ,כאשר מלוא הנטל נישא על כתפי תושבי
המועצה".
המועצה האזורית ג רווה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי "6000
תושבי המועצה האזורית ג רווה ,נדרשי לשאת בעלויות התחזוקה השנתית של חו& פלמחי
)עלויות אשר בניגוד לתחשיב משרד הפני עולות על מליו ש"ח לעונת רחצה( ,כאשר את החו&
פוקדי בשנה מאות אלפי מבקרי מכל רחבי האר."0
עיריית בת י ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי תוספת חופי רחצה
מוכרזי כרוכה בהקצאת כס& רב ,והודיעה כי לעת עתה העירייה החליטה להפעיל רק שישה חופי
רחצה מוכרזי .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כתב משרד הפני " :המשרד פועל בהתא
לסמכויותיו על פי חוק ובהתא לתקציב העומד לרשותו לצור פעילותו וסיוע לרשויות .בשלב זה
כל עוד לא הוקצה תקציב לפיתוח תוכנית רב שנתית המשרד ימשי במדיניותו שלא לצמצ את
מספר החופי  .משה"פ ]משרד הפני [ לא רואה כרגע אפשרות תקציבית לחייב פיתוח חופי
נוספי ולקבוע תק למספר החופי ".
˙ÙÒÂ‰· Í¯Âˆ‰ ˙ÈÁ·Ï ¯˜Ò ‰˘ÚÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ Í¯Â‡Ï ˙˘¯„‰ ‰ÒÈ¯Ù‰Â ÌÈÊ¯ÎÂÓ ‰ˆÁ¯ ÈÙÂÁ
È·Èˆ˜˙ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÁ·ÈÂ ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ˙È˙˘-·¯ ˙ÈÎ˙ ÔÈÎÈ
¯Â·ÈˆÏ ˜ÙÒÏ È„Î ,Ì˙˜ÊÁ‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ˆÁ¯ ÈÙÂÁ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ˘¯„‰ ÚÂÈÒ‰
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘Â ‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ì‰·˘ ÌÈÈ˜ ÌÈ ÈÙÂÁ ÌÈ˘ÙÂ‰

חופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי
הבדיקה העלתה כי הציבור שוהה ורוח 0בחופי חסרי סטטוס ובחופי אסורי לרחצה ,א& שאי
בה שירותי הצלה.
ביולי  2008התקיי בלשכת מנכ"ל משרד הפני דיו לש קביעת מדיניות לגבי חופי חסרי
סטטוס ,ובו נדונה השאלה א יש צור להרתיע את הציבור ולהכריז על החופי חסרי הסטטוס
כאסורי לרחצה .בסיכו הדיו נקבע כי יש לבצע מחקר מקי& על חופי רחצה בעול  ,וכי
"המנכ"ל יקבל החלטה בנוגע לסוגיה זו רק לאחר קבלת המחקרי המקצועיי והמשפטיי ".
עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא נעשה מחקר מקצועי ומשפטי מקי& ולא התקבלה כל
החלטה בעניי מדיניות משרד הפני לגבי חופי חסרי סטטוס.
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בשנת  2005פרס משרד הפני חוברת שעניינה "מאפייני ומדדי כלליי להערכת סיכוני
בחופי הי בישראל" כדי לסייע לרשויות המקומיות להתמודד ע הסכנות בחופי הרחצה .בחוברת
זו נקבעו מדדי לרמות סיכו שישמשו כלי עזר לרשויות המקומיות ולמשרד הפני בקביעת חופי
הרחצה המוכרזי והחופי האסורי לרחצה.
מדי שנה בשנה מעביר משרד הפני לרשויות המקומיות החופיות הנחיות לפתיחת עונת הרחצה
ובה הנחיה לעשות סקר סיכוני בחופיה.
הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות החופיות לא עשו סקרי סיכוני בחופי שבתחומ ,בה
החופי חסרי הסטטוס שיש בה התקהלות רבה .על א& חשיבות איתור של החופי המסוכני
לרחצה ,משרד הפני לא וידא שהרשויות המקומיות החופיות מיישמות את הנחייתו לבצע סקר
סיכוני .
ÌÈÂÎÈÒ ¯˜Ò Úˆ·Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„¯˘Ó ÈÙÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ÏÂ ,‰Ï‡Î ˘È˘ ÏÎÎ ,ÌÈÚ‚ÙÓ ¯˙‡Ï ,ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ‰ ÈÙÂÁ
ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙‡˘ ¯˙È· Á˜ÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÙ‰
.ÌÚÂˆÈ·· Û˙˙˘‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·ÈÂ ˙ÂÈÙÂÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÂÎÈÒ È¯˜Ò
בתשובתו מפברואר  2010כתב משרד הפני " :נושא הפיקוח על עריכת סקר הסיכוני הינו בסדר
עדיפות גבוה לשנת  ...2010המפקח הארצי על אתרי הרחצה יוציא שוב הנחיה ויוודא מול כל
רשות מה החסמי בעריכת סקר הסיכוני  .ככל שהמדובר בבעיה תקציבית חמורה וברשות שאי
ביכולתה לפעול כנדרש ,משה"פ ]משרד הפני [ יפעל בכפו& למשאבי המעטי העומדי
לרשותו לסייע בהשתתפות )ולא במימו מלא(".

שלטי אזהרה
בסעי&  2לחוק הסדרת מקומות רחצה נקבע כי על רשות מקומית שבתחומה נמצא חו& שהרחצה
במימיו נאסרה בצו להציב בחו& שלטי המצייני את האיסור באופ שיקבע שר הפני  .בתקנות
הסדרת מקומות רחצה )הצבת שלטי איסור עלידי רשויות מקומיות( ,התשכ"ה ,1965נקבע אילו
שלטי יש להציב במקומות אסורי לרחצה וכ נקבע אופ הצבת .
בחוברת "שילוט באתרי רחצה" שפרס משרד הפני )המינהל לשירות חירו ותפקידי מיוחדי ,
המחלקה לרישוי ופיקוח( בשנת  1992פורט תוכ השלטי  ,וה סווגו לשלטי חובה ושלטי רשות.
בשנת  2000פרס משרד הפני אוגד "חוקי ונהלי לחופי הרחצה בישראל" ובו נוהל "שילוט
באתרי רחצה" )להל  נוהל השילוט(.
על פי נוהל השילוט ,בחו& רחצה מוכרז יש להציב שני סוגי שלטי  האחד לפירוט גבולות מקו
הרחצה והאחר לדברי הנחיה והוריה בעניי חובות המתרח ,0מקו המתקני וכד' .עוד נקבע
בנוהל השילוט כי במרכזו של חו& האסור לרחצה יש להציב שלט האוסר את הרחצה ובצידיו יש
להציב שלטי "גבול מקו אסור לרחצה".
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אשר לחופי חסרי סטטוס שיש בה התקהלות ציבור ,משרד הפני הנחה את הרשויות המקומיות
להציב בה שלטי ובה אזהרה לציבור כי "המקו אינו מוכרז לרחצה ,אי שירותי הצלה ועזרה
ראשונה והאחריות לרחצה היא על המתרח."0
על פי סעי&  6לחוק הסדרת מקומות רחצה" ,רשות מקומית רשאית ,באישור שר הפני  ,לקבוע
בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בי  ...הכל במידה שלא נקבעו לה הוראות בחוק זה או בצו
על פיו".
 .1הבדיקה העלתה כי כל הרשויות המקומיות החופיות )חו 0מעיריית טירת כרמל( התקינו חוק
עזר להסדרת מקומות רחצה .בחוקי העזר של עיריות חיפה ,קריית י  ,נתניה ,הרצליה ובת י
והמועצות האזוריות חו& הכרמל ,מטה אשר וג רווה נקבע כי אסור להתרח 0בשפת הי
שבתחומ בשעות ובמקומות שאי בה שירותי הצלה .משמעות הדבר היא כי חוקי העזר אוסרי
את הרחצה בחופי חסרי סטטוס בתחומ של הרשויות המקומיות האמורות ,שכ אי בה שירותי
הצלה.
 .2הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות האמורות לא הציבו שלטי האוסרי רחצה בחופי
חסרי הסטטוס שבתחומ ובה חופי שנופש בה קהל רב .להל דוגמה:
אור כל החופי שבתחו עיריית חיפה הוא כ 20ק"מ ,מה  1.5ק"מ חופי רחצה מוכרזי  ,כ7
ק"מ חופי אסורי לרחצה וכ 11.5ק"מ חופי חסרי סטטוס .על פי חוק עזר לחיפה )הסדרת
מקומות רחצה( ,התשכ"ז) 1967להל  חוק עזר להסדרת הרחצה בחיפה( ,הרחצה בשפת הי
שבתחומה אסורה במקומות ובשעות שאי בה שירותי הצלה.
בחופי הי חסרי הסטטוס בדרו חיפה ,שיש בה התקהלות רבה ,הציבה העירייה שלטי שבה
היא מודיעה כי החופי אינ מקומות רחצה מוכרזי ואי בה שירותי הצלה ,א לא ציינה כי
הרחצה אסורה על פי חוק העזר להסדרת הרחצה בחיפה.
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שלט בחו חסר סטטוס בחיפה

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הודיעה עיריית חיפה" :מטרתו של השילוט היא
לחדד את האבחנה ,המותרת על ידי משרד הפני  ,בי חו& אסור לרחצה לבי חו& שאינו מוכרז...
בחו& שהרחצה אסורה מותק שלט 'מקו רחצה אסור'".
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‰ÙÈÁ· ‰ˆÁ¯‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ˘·Â ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰¯ÂÒ‡ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ‰ ˙Ù˘· ‰ˆÁ¯‰˘ Ú·Â
.‰È˜˙‰˘ ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁÏ ÂÓÈ‡˙È ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÙÂÁ· ÌÈ·ˆÂÓ‰ ÌÈËÏ˘‰˘ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ
 .3עוד העלתה הבדיקה כי רשויות מקומיות שלא אסרו בחוק עזר את הרחצה בחופי חסרי
סטטוס הציבו בה שלטי האוסרי את הרחצה בלא להסדיר בחוק .להל דוגמה:
לעיריית טירת כרמל חופי שאורכ כ 2ק"מ וכול חסרי סטטוס .עיריית טירת כרמל לא התקינה
חוק עזר להסדרת הרחצה בי  ,ובמהל הביקורת היא הציבה בחופי בתחומה שיש בה
התקהלות רבה שלטי האוסרי את הרחצה.

שלט לציו איסור רחצה בחופי טירת כרמל
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‡È‰ ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ¯ÊÚ ˜ÂÁ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘‡ËÏ˘ Ì‰· ·Èˆ‰Ï ‰ÈÏÚÂ ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÒÂËËÒ‰ È¯ÒÁ ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ‰ˆÁ¯‰ ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï ˙È
˙ÂÈ¯Á‡‰Â ,‰Â˘‡¯ ‰¯ÊÚÂ ‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Â· ÔÈ‡ ,Ê¯ÎÂÓ ‰ˆÁ¯ ÛÂÁ ÂÈ‡ ÌÂ˜Ó‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ‰
.ÒÂËËÒ È¯ÒÁ ÌÈÙÂÁ ËÂÏÈ˘Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,ıÁ¯˙Ó‰ ÏÚ ‡È‰ ‰ˆÁ¯Ï
בתשובת עיריית טירת כרמל למשרד מבקר המדינה מינואר  2010נכתב" :העיריה תשקול הא לבקש
את אישור שר הפני ל'איסור רחצה' או לחילופי יתוק השלט ויכיל את האזהרות האחרות".
 .4עניי שלטי האזהרה בחופי נידו בבית משפט בת.א) .חיפה(  787/99חייב 8בית המשפט
המחוזי בחיפה את עיריית הרצליה ואת מדינת ישראל בתשלו פיצויי לאד שנפגע קשה עקב
קפיצה למי בחו& י בלתי מוכרז .בפסק הדי נקבע ,בי היתר ,כי עיריית הרצליה התרשלה בכ
שלא הציבה בחו& שלט הול  ,או סימני בולטי מוחשי כ שתיווצר הפרדה ברורה בי חו&
הרחצה המוכרז לחו& שאינו מוכרז .עוד נקבע בפסק הדי כי המדינה כשלה כ שלא הורתה על שינוי
או הוספת שילוט במקו או לחלופי על הצבת סימני מוחשיי אחרי  ,שהיו מובילי להבחנה
ברורה בי קטע החו& המוכרז לבי קטע החו& הבלתי מוכרז .בנוס& ,קבע בית המשפט המחוזי
בחיפה כי המדינה כשלה בכ שלא פעלה להכריז על קטע החו& הבלתי מוכרז כחו& מסוכ על א&
המפגעי שהיו בו .המדינה ערערה על פסק די הזה לבית המשפט העליו .בפסק הדי שנת בית
המשפט העליו בינואר  92009אישר בית המשפט העליו את קביעות בית המשפט המחוזי שלפיה
העירייה והמדינה התרשלו בכ שלא דאגו להבחנה ברורה בי חו& מוכרז לחו& בלתי מוכרז ,וכי היה
צור בשילוט מפורש שיזהיר מ הסכנות הנשקפות מסלעי בשונית התתימית.
בתשובותיה ציינו עיריית הרצליה ,עיריית קריית י והמועצות האזוריות חו& הכרמל ,עמק חפר
ומטה אשר כי ה הציבו שלטי לאור חופי הי על פי הנחיות משרד הפני .
ÌÈ‡˘ ÌÈÙÂÁ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÙÂÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚ÙÓ Ì‰· ˘È˘ ÌÈÙÂÁ‰ ˙‡Â ˙ÂÏ‰˜˙‰ Ì‰· ˘ÈÂ ÌÈÊ¯ÎÂÓ ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó
„¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰Â Ô‰Ï˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,Ì‰Ï˘ ÒÂËËÒ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ ÌÈËÏ˘ Ì‰· ·Èˆ‰ÏÂ
(¯ÂËÏÂ‚¯) ¯„Ò‡ÓÎ Â˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÙ‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ
משרד הפני הודיע בתשובתו כי "בכנס הכנה לקראת פתיחת עונת הרחצה ,מתכוו משה"פ
]משרד הפני [ לדרוש כי רשויות אשר חוקקו חוק עזר שבהעדר שירותי הצלה ,הרחצה אסורה,
יקפידו להציב שילוט מתאי בחופי חסרי סטטוס ,שהרחצה בה אסורה ויאכפו את חוק העזר.
רשויות אשר אי לה חוק עזר כזה ידרשו להציב שילוט המציי כי המקו אינו מוכרז לרחצה ,אי
במקו שירותי הצלה ועזרה ראשונה והאחריות לרחצה היא על המתרח ,0בהתא להנחיות
משה"פ" .עוד ציי משרד הפני כי "הדרישה להציב שילוט אזהרה בחופי חסרי סטטוס בי
התיכו )באור מצטבר של למעלה מ 100ק"מ( ,היא בלתי סבירה ,שכ משמעותה הצבת של
מאות שלטי אזהרה אשר יהוו מפגע אסתטי ובטיחותי .משרד הפני יבח את האפשרות למפות
בצורה ברורה ומוחשית ע"ג מפה את החופי חסרי הסטטוס ,אשר תופ 0לציבור לצור הטמעת
הנושא וזאת בכפו& לגיוס תקציב נוס&".
__________________

8
9

ת"א )חיפה( ) ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ „‚ 'Á‡Â ıÎ È¯‡ 787/99מובא בתקדי (.
ע"א ) 'Á‡Â ıÎ È¯‡ „‚ ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ 1457/07מובא בתקדי (.
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טביעות בחופי הי
מדי שנה בשנה קורות בחופי הי התיכו תאונות ובה טביעות למוות .להל נתוני על אודות
הטביעות למוות בחופי הי התיכו בשני  20092007וסיווג על פי סטטוס החו& שבו אירעו
)חו& רחצה מוכרז ,חו& אסור לרחצה או חו& חסר סטטוס(.
ÒÂËËÒ
חו רחצה מוכרז )לאחר שעות פעילות המציל(
חו אסור לרחצה
חו חסר סטטוס
ÏÂÎ‰ ÍÒ

2007
10
15
17
42

2008
15
8
21
44

2009
)(¯·ÂË˜Â‡ „Ú
11
1
19
31

מ הנתוני עולה כי בכל שנה מתרחשות טביעות למוות בחופי אסורי לרחצה ,בחופי חסרי
סטטוס ובחופי רחצה מוכרזי בשעות שאי בה שירותי הצלה.
הבדיקה העלתה כי הטביעות שהתרחשו בחופי רחצה מוכרזי בשעות הפעילות של שירותי
ההצלה לא הסתיימו במוות.
Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙Â¯È˘ Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙ÂÚ˘· ÌÈ· ‰ˆÁ¯·˘ ˙ÂÎÒÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Ï
ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÂÁ·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‰Ïˆ‰
„¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂÏ Ì‚ ˙‡ÊÂ ‰Ïˆ‰‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ˙Î¯‡‰Ï ÌÈ˘¯„‰
ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ˙Â‰˘Ï Ï‡¯˘È· ÔË¯Ò‰ ˙ÚÈÓÏ ‰„Â‚‡‰Â ˙Â‡È¯·‰
.¯·„‰ ˙Â·È˘ÁÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓÂ ·¯Ú‰Â
עיריית בת י ציינה בתשובתה מפברואר  2010כי בחודשי יולי ואוגוסט פועלי שירותי ההצלה
בחופי הרחצה המוכרזי שעה נוספת ,דהיינו עד  .19.00נוס& על כ ,בשבתות ובחגי בעונת
הרחצה מפעילה העירייה כמה סוכות עזר של תחנות הצלה כדי להגביר את בטיחות המתרחצי .
עיריית נתניה ציינה בתשובתה מפברואר  2010כי שירותי ההצלה בחופיה פועלי עד השעה
 .19.00עוד ציינה העירייה כי לדעתה יש לגבש הנחיה ארצית לגבי שעות פעילות שירותי ההצלה
בחופי כדי שתהיה אחידות בעניי זה בכל חופי האר.0
בתשובתו מפברואר  2010כתב משרד הפני " :משה"פ ]משרד הפני [ פעל ופועל רבות בעניי
הגברת מודעות הציבור ...בימי אלו פועל להוצאת מערכי שיעור אלו בשפה הערבית למגזר
הערבי וכ פועל להרחבת פעילות ההדרכה בבתי הספר במיוחד במגזר הדתי והערבי ועולי
חדשי אשר מקרב מרבית הטובעי " .עוד ציי משרד הפני כי "להארכת יו העבודה או שעות
הפעילות של המצילי ישנה השלכה על תקציבי הרשויות המקומיות .הרשויות המקומיות בהתא
לסמכות עלפי החוק ,נדרשות במסגרת הכנת ואישור תקציב לבצע את סדרי העדיפויות
בהקצאת תקציבי ".
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אכיפת איסור רחצה
סעי& )12א( לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי המתרח 0במקו שהרחצה בו אסורה דינו קנס,
וסעי&  14לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי קנסות שנגבו בשל עברות על חוק זה או על צו או
חוק עזר שניתנו על פיו ובוצעו בתחומה של רשות מקומית או במקו רחצה שחופו נמצא
בתחומה של רשות מקומית ישולמו לקופתה של הרשות המקומית.
כאמור ,רוב הרשויות המקומיות שנבדקו התקינו חוק עזר להסדרת מקומות רחצה ,ובחוקי העזר
של מרבית נקבע כי בהיעדר שירותי הצלה הרחצה בשפת הי אסורה .סעי&  254לפקודת העיריות
וסעי&  23לפקודת המועצות המקומיות קובעי כי העובר על הוראות חוק עזר דינו קנס.
לעתי הציבור אינו נשמע להוראת איסור הרחצה ללא שירותי הצלה ,מקל ראש בכ ומתעל
מהנחיות השלטי  .הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות שנבדקו אינ אוכפות את חוק הסדרת
מקומות רחצה ואת חוקי העזר שלה בעניי איסור הרחצה.
עיריית הרצליה נוהגת לאכו& את איסור הרחצה רק בחו& הי הייעודי לפעילות אופנועי י
)המכונה "חו& הסירות"( ,א אינה אוכפת אותו בשאר החופי האסורי לרחצה שבתחומה.
˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÂÈ˜˙‰˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ˙‡Â ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó
„¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÚÈ·Ë‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÍÎÂ ‰ˆÁ¯Ï ÌÈ¯ÂÒ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ˆÁ¯·˘ ˙ÂÎÒÏ
ÌÈ¯ÂÒ‡Î ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ÌÈÙÂÁ· ÌÈ· ‰ˆÁ¯‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰
.‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ˘· ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ·Â ‰ˆÁ¯Ï
עיריית קריית י הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי היא תפעל לאכיפת
חוק איסור רחצה ותפיק דוחות בעניי זה.
עיריית נתניה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי יש קושי לזהות את העוברי על החוק
לש רישו דוחות משו שאינ נושאי תעודות זהות.

תביעות בגי טביעות בי
משפחות הנפגעי תובעות מ המדינה ומ הרשויות המקומיות שבה אירעו הטביעות פיצויי
בגי הנזקי שנגרמו .הבדיקה העלתה כי בשני  20092007חויבה המדינה )משרד הפני ( לשל
פיצויי בס  8.5מיליו ש"ח עקב תביעות שהוגשו נגדה בגי עשר טביעות שאירעו בשני 1997
 .2002ממסמ שהוציאה לשכת היוע 0המשפטי במשרד הפני עולה כי בספטמבר  2009היו
תלויות ועמדות בבתי המשפט  48תביעות בגי טביעות בי .
עוד העלתה הבדיקה כי בשנת  2009בדק האג& לביקורת פני במשרד הפני  ,בהוראת הנהלת
משרד הפני  ,את הטיפול של המשרד בחופי ואת הדרכי לצמצו התביעות לפיצויי בגי
טביעות בי  ,ובנובמבר  2009הוא הכי טיוטת דוח בנושא.
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˙ÂÚÈ·Ë‰ ÈÚÂ¯È‡Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·‚,ÌÈÙÂÁ· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˙‡˘ ¯˙È· ¯È·‚‰ÏÂ ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙· ·ÈÂÁ ÌÈ
˘.Ô„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÏ˘Î ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÂÏ‡ ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÎ

איסור נהיגה בחופי
לאור חופי הי התיכו השתרשה תופעה של נהיגה ברכבי שטח ובטרקטורוני  .הנהיגה בחופי
גורמת להריסת ומסכנת את חיי הנופשי בי  .בשנת  1997נחקק חוק איסור נהיגה ברכב בחו&
הי  ,התשנ"ז) 1997להל  חוק איסור נהיגה בחו& הי ( ,ונקבע כי שר הפני ממונה על ביצועו.
על פי חוק איסור נהיגה בחו& הי  ,לא ינהג אד ברכב בחו& הי  ,10אלא א כ הוא הורשה
לעשות זאת לאחת המטרות שפורטו בסעי&  3לחוק .הנוהג ברכב בחו& בניגוד להוראות החוק דינו
קנס ,כאמור בחוק העונשי ,התשל"ז) 1977להל  חוק העונשי(.
 .1על א& האיסור האמור ,רכבי שטח וטרקטורוני נוסעי בחופי  ,מסכני את הציבור השוהה
בה  ,פוגעי לעתי בחי ובצומח במקו והורסי את החופי .

כלי רכב חוני בחופי הי
__________________
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" "חו הי" (1) :רצועת קרקע ,ברוחב של  100מטרי ,לאור הי מנקודת גאות המי שבחו;
) (2ברצועת קרקע ,כאמור בפסקה ) ,(1שבה מצוי מקו רחצה מוכרז ,כמשמעותו בחוק הסדרת
מקומות רחצה ,התשכ"ד $ 1964$כל תחו מקו הרחצה המוכרז ,א א הוא חורג מרוחב של 100
מטרי ,למעט דרכי שהוסדרו על פי חיקוק ,תחומי שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלי ]נוסח
חדש[ ,התשל"א ,1971$וחניוני".

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

 .2על פי נוהל "איסור נהיגה ברכב בחו& הי " שפרס משרד הפני בשנת  ,2000על הרשויות
המקומיות לפעול למניעת כניסת של כלי רכב אל חופי שאינ חופי רחצה מוכרזי  ,בי היתר
באמצעות שילוט .נמצא כי במסגרת תקציב הפיתוח לשנת  2003מימ משרד הפני לכל הרשויות
המקומיות החופיות עלות הצבת שלטי המצייני את איסור הנהיגה בחו& הי ומתריעי על
הקנסות הניתני בגי עברה זו.
נמצא כי ברבי מחופי הי של הרשויות המקומיות שנבדקו לא הוצבו שלטי האוסרי את
הנהיגה בה  .כ לדוגמה בחופי שבתחו המועצה האזורית מטה אשר ובתחו עיריית עכו.
עיריית עכו הודיעה בתשובתה ממרס  2010כי היא תפעל להצבת שלטי המזהירי את הציבור
שלא לנהוג בחופי הי .
 .3ברבי מהחופי חסרי הסטטוס והחופי האסורי לרחצה שנופשי בה אנשי הוצבו
מכשולי המונעי כניסה של כלי רכב .ע זאת הבדיקה העלתה כי בכמה חופי כאלה ,בה
חופי בתחו המועצה האזורית מטה אשר ובתחו עיריית עכו ,לא הוצבו מכשולי  ,ונהגי
מנצלי זאת ונוסעי בה .

אפשרות מעבר כלי רכב בחופי הי של המועצה האזורית מטה אשר

המועצה האזורית עמק חפר כתבה בתשובתה" :בחופי שאינ מוכרזי לרחצה קיימת בעיה של
הצבת מכשולי למניעת מעבר כלי רכב וזאת מאחר ובעת אסו לא מתאפשרת גישת רכב הצלה
למקו ".

427

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

המועצה האזורית מטה אשר ציינה בתשובתה כי היא ניסתה לחסו את הירידה לחופי הי
בשערי חשמליי ובסלעי א השערי נפרצו והסלעי הוזזו ממקומ .
˙‡ ÌÈ‚‰‰ ¯Â·Èˆ ·¯˜· ÚÈÓË‰Ï È„Î ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÌÈÙÂÁ· ‚Â‰Ï ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ¯È‰ÊÓ‰ ËÏ˘ „ÈÓÚ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÌÈÙÂÁ· ‰‚È‰‰ ¯ÂÒÈ
·˙ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ,ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ˙ÂÒ˜‰ ˙‡ Ë¯ÙÓÂ ¯ÂÒ‡‰ ÌÂÁ
ÔÓ ÌÈ·¯ ÌÈ˘ÙÂ Ì‰·˘ ÌÈÙÂÁ· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰
.·Î¯ ÈÏÎ Ï˘ ‰ÒÈÎ ÌÈÚÂÓ‰ ÌÈÏÂ˘ÎÓ ·Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯‰

מינוי מפקחי לאכיפת החוק
סעי& )4א( לחוק 11איסור נהיגה בחו& הי קובע כי שר הפני "רשאי להסמי מפקחי לעניי חוק
זה מקרב עובדי משרדו ומתו רשימות פקחי ומפקחי שהגישו לו רשויות מקומיות ואיגודי
ערי שעיקר עיסוק שמירה על איכות הסביבה".
סעי& )4ב( 12לחוק איסור נהיגה בחו& הי קובע" :השר לאיכות הסביבה רשאי להסמי מפקחי
לעניי חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתו רשימות שהגישו לו מינהל מקרקעי ישראל והקר
הקיימת לישראל; רשות הגני הלאומיי ורשות שמורות הטבע; רשויות נחל ורשות העתיקות".
בסעי&  5לחוק איסור נהיגה בחו& הי נקבע" :לא יתמנה מפקח לפי חוק זה אלא א כ קיבל
הכשרה מתאימה כפי שנקבע על ידי השר ]שר הפני [ והשר לאיכות הסביבה ]כיו השר להגנת
הסביבה[ ,לפי העני ,בתיאו ע השר לביטחו פני " .בתקנות איסור נהיגה ברכב בחו& הי
)הכשרת מפקחי ( ,התשס"ג ,2002נקבע אילו נושאי תכלול תכנית הכשרה למועמד לשמש
מפקח על פי חוק איסור נהיגה בחו& הי .
ביולי  2008הנחה משרד הפני את כל מנהלי חופי הרחצה ברשויות המקומיות ,באמצעות
הממוני על המחוזות ,לפעול לאכיפת חוק איסור נהיגה בחו& הי  .לפיכ נדרשו הרשויות
המקומיות החופיות למנות מפקחי מטעמ ולהכי טפסי המאפשרי מת קנסות .כמו כ ה
נדרשו למנות עו"ד שישמש תובע משפטי לעניי נהיגה בחופי .
 .1הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הסמי שר הפני  ,הממונה
על אכיפת חוק איסור נהיגה בחו& הי  ,מפקחי מקרב עובדי משרדו או מקרב עובדי איגודי ערי
לאיכות הסביבה לש אכיפת החוק.
 .2עוד העלתה הבדיקה כי בכמה מהרשויות המקומיות שנבדקו  המועצות האזוריות מטה
אשר וג רווה והעיריות נהריה ,עכו ,קריית י וטירת כרמל  לא הוסמכו מפקחי לאכיפת חוק
איסור נהיגה בחו& הי  .נמצא כי שלושה מעובדי המועצה האזורית עמק חפר הוסמכו לשמש
מפקחי  ,אול שניי מה הפסיקו את עבודת .
__________________
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כנוסחו בתקופת הביקורת שעד .11.6.09
כנוסחו בתקופת הביקורת.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

משרד מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות כי עליה לפעול להכשרת מפקחי לעניי אכיפת
איסור נהיגה בחופי הי ולהסמכת על ידי משרד הפני .
עיריית קריית י הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי היא תמלי 0למשרד
הפני על רשימת מפקחי מטעמה לעניי אכיפת איסור נהיגה בחופי הי  ,וכי היוע 0המשפטי של
העירייה ישמש תובע בנושא זה.
עיריית עכו הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תפעל להסמכת מפקחי לאכיפת חוק
איסור נהיגה בחופי הי .
 .3נמצא כי עד מועד סיו הביקורת לא הסמי השר להגנת הסביבה מפקחי מקרב עובדי
משרדו לאכיפת חוק איסור נהיגה בחו& הי .
המשרד להגנת הסביבה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי השר להגנת
הסביבה הסמי מפקחי מקרב עובדי רט"ג לאכיפת חוק איסור הנהיגה בחופי  ,וה הוכשרו על
ידי משרד הפני על פי התקנות .הוא הוסי& כי "עובדי המשרד אינ מוסמכי כפקחי ואי
במשרד מער אכיפה של החוק".
˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÔÓ ,Ú·Ë ÈÎ¯Ú·Â Ì‰· ‰‰Â˘‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ˙Ú‚ÂÙ‰ ,ÌÈÙÂÁ· ‰¯ÂÒ‡‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÙÂ
.Ì‰È„·ÂÚ ·¯˜Ó Ì‚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÁ˜ÙÓ ÂÎÈÓÒÈ˘ ÈÂ‡¯‰

אכיפת החוק
בסעי&  6לחוק איסור נהיגה בחו& הי נקבעו סמכויות המפקחי ובה הסמכות לדרוש מכל אד
שיש חשש סביר כי עבר על הוראות החוק להזדהות .על פי סעי& )6ב( לחוק ,לש גילוי עברה על
חוק זה נתונות למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצי משטרה וכ סמכויות של שוטר לבקש צו
חיפוש מבית המשפט ,ובלבד שלא ייכנס למקו המשמש למגורי בלבד ,אלא על פי צו של בית
משפט ובליווי שוטר.
על פי סעי&  7לחוק איסור נהיגה בחו& הי  ,עברה על חוק זה דינה קנס ,כאמור בסעי& )61א()(3
לחוק העונשי התשל"ז .1997על כ היא מהווה עברת קנס מינהלית על פי חוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,1985ועל פי תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהליעבירת נהיגה ברכב
בחו& הי ( ,התשס"א.2001
 .1הבדיקה העלתה כי עיריות עכו ,קריית י וטירת כרמל והמועצות האזוריות ג רווה ועמק
חפר אינ נוהגות לאכו& את חוק איסור הנהיגה בחו& הי ואינ מנפיקות דוחות לנהגי העוברי
עליו .בביקורות שעשו עובדי משרד מבקר המדינה בחודשי יוניספטמבר  2009נמצאו כלי רכב
בחופיה.
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 .2מסקר שעשה מרכז המחקר והמידע של הכנסת במרס  132009עולה כי מרבית הרשויות
המקומיות החופיות אינ אוכפות את חוק איסור הנהיגה בחו& הי .
עוד עולה מ הסקר שעשה מרכז המידע של הכנסת כי משטרת ישראל פועלת בחופי מכוח
תפקידה לשמור על ביטחו הציבור ,וכי אכיפת איסור נהיגה בחו& היא אחת ממשימותיה וננקטת
על פי סדר העדיפויות שלה ,המשאבי ונסיבות העניי .פגיעות של כלי רכב בחו& מטופלות על
ידי משטרת ישראל א לא על ידי אג& התנועה שלה ,שכ המשטרה רואה בנהיגה בחו& מעשה
בריונות הפוגע בסדר הציבורי.
 .3הבדיקה העלתה כי במשרד הפני אי מער מוסדר לאכיפת חוק איסור נהיגה בחו& הי
ואי נתוני לגבי פעולות אכיפה שנקטו גורמי אכיפה ברשויות המקומיות ובגופי אחרי  .מנהל
האג& לרישוי עסקי ואתרי רחצה במשרד הפני מסר למשרד מבקר המדינה כי בהיעדר תקציב
לשני תקני נוספי נמנעה הקמתו של מער מוסדר לעניי אכיפת החוק.
˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·ÈÈÁ˙ÓÎ ¯„ÒÂÓ ‰ÙÈÎ‡ Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ‰ ÛÂÁ· ‰‚È‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ
 .4ביוני  2008פורסמה הצעה לתיקו חוק איסור נהיגה בחו& הי עקב הצור להתמודד ע
התגברות תופעת הנהיגה בחופי וע ענייני שאינ מוסדרי דיי בחוק כדי למנוע את סיכו חיי
המתרחצי ואת הרס החופי  .על פי ההצעה לתיקו החוק ,החוק יגדיר בבירור את התחומי
שאסור לנהוג בה )להל  התחו המוג( וייצור מנגנו שיאפשר לשר להגנת הסביבה לשנות את
התחו המוג .כמו כ הוצע לקבוע הסדרי להגברת האכיפה .עד מועד סיו הביקורת לא
הסתיימו הליכי החקיקה של התיקו המוצע.

אכיפת חוקי עזר האוסרי נהיגה בחופי
עוד בשנות השבעי של המאה העשרי התקינו הרשויות המקומיות השוכנות לחופי הי התיכו
)חו 0מעיריית טירת כרמל( חוקי עזר להסדרת מקומות רחצה .בסעי& )9א( לחוקי העזר של
הרשויות המקומיות שנבדקו נקבע כי "לא יכניס אד לשפת הי כל רכב למעט אופניי " .על פי
חוקי העזר האמורי " ,שפת הי " היא שטח המשתרע בי שפל המי ובי קו היבשה ומסומ
במפה המופקדת במשרד הפני .
כאמור ,בסעי&  254לפקודת העיריות )נוסח חדש( ובסעי&  23לפקודת המועצות המקומיות )נוסח
חדש( נקבע כי העובר על הוראות חוק עזר דינו קנס.
הבדיקה העלתה כי עיריות עכו וקריית י והמועצות האזוריות ג רווה ועמק חפר לא אכפו את
חוקי העזר שלה להסדרת מקומות רחצה בכל הנוגע לכניסת כלי רכב לחופי הי .

__________________
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הסקר נעשה לקראת דיו של ועדת הפני של הכנסת בעניי תיקו חוק איסור נהיגה בחו הי.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

ÈÙÂÁ· ‰‚È‰‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰‚È‰‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Â·È˘ÁÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÂÈ˜˙‰˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‰
·.ÌÈÙÂÁ

הסדרת חופי לספורט מוטורי ימי ולכלי שיט
בי ובחופיו נערכות פעילויות פנאי מגוונות ,בה גלישת גלי וספורט מוטורי .על פי נוהלי משרד
התחבורה ,סירות למיניה ואופנועי י ה כלי שיט קטני  .על פי נתוני משרד התחבורה )רשות
הספנות והנמלי  המחלקה לכלי שיט קטני ( ,בשנת  2009היו רשומי בישראל כ6,500
אופנועי י .

הסדרת אזורי לספורט ימי
על פי חוק הסדרת מקומות רחצה:
"רשות מקומית רשאית ,באישור שר הפני  ,לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה
בי  ,בנהר ,באג או בבריכת שחיה ובכלל הוראות בענייני הבאי  ,הכל במידה שלא
נקבעו לה הוראות בחוק זה או בצו על פיו:
) (1סדרי הבטיחות במקו הרחצה ,לרבות הנסיבות בה תהיה הרחצה בו אסורה או
מוגבלת;
...
)(6

הסדרת השיט במקו הרחצה למניעת הפרעות לרחצה...

חוק עזר בעניי הסדרת השיט במקו רחצה טעו הסכמתו של שר התחבורה ,ומשהותק
לא יחולו בתחו תחולתו תקנות באותו עניי שהותקנו מכוח חיקוק אחר".
בסעי&  68לתקנות הנמלי )בטיחות השיט( ,התשמ"ג) 1982להל  תקנות בטיחות השיט(,
נקבעו הגבלות השיט במקומות רחצה מוכרזי ובאזורי אחרי כלהל:
")א( לא ישיט אד כלי שיט במקו שהוכרז כמקו רחצה מוכרז בצו הסדרת מקומות
רחצה )מקומות רחצה מוכרזי ואסורי בחופי הי התיכו( ,התשמ"ב ...1982וכ באזור
של  50מטרי לאור החו& מקצה כל גבול של מקו כאמור ,בתחו של  300מטרי
מנקודת שפל המי .
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)ב( בכל מקו אחר מ האמור בתקנת משנה )א( לא ישיט אד כלי שיט המונע בכוח
מנוע בתחו של  300מטרי מנקודת שפל המי  ,זולת לצור מעבר אל מעבר לתחו
האמור ,ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרי ".14
מתקנות אלה עולה כי בתחו  300מטר מקו החו& אסורה השטת אופנועי י שעצמת מנועיה
גדולה מ 4.4קילוואט 15במהירות של יותר מחמישה קשרי )כ 9קמ"ש(.
בהנחיות שמוציא משרד הפני לרשויות המקומיות מדי שנה בשנה טר פתיחת עונת הרחצה
ובחוברת "מאפייני ומדדי כללי להערכת סיכוני בחופי הי בישראל" שפרס המשרד
ב 2005מצוי כי "חופי המיועדי לכלי שיט ופעילות של ספורט ימי מסוכני לקהל הרחב עקב
אופי פעילות ולכ חשוב לקבוע אות בחוקי העזר העירוניי כחו& מוכרז לכלי שיט וספורט ימי
ובמקביל לאסור בה את הרחצה" .נוס& על כ ,מחוז תל אביב במשרד הפני שלח לכמה רשויות
מקומיות מכתבי ובה דרישה שיחוקקו חוק עזר להסדרת השיט במימי חופיה .לדוגמה ,במכתב
ששלח ממונה רשויות מקומיות במחוז תל אביב של משרד הפני לעיריית תל אביב ולעיריית בת
י באוגוסט  2008נכתב כי עליה "לפעול במהרה לחקיקת חוק עזר להסדרת השיט על פי
ההנחיות המובאות בחוזר מנכ"ל משרד הפני ".
 .1הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009א& לא אחת מהרשויות
המקומיות השוכנות לחופי הי התיכו התקינה חוק עזר כאמור.
עיריית בת י ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא "מנסה בשני האחרונות להסדיר
חו& י שייועד לפעילות של אופנועי הי  ...נעשתה פנייה אל הממונה על הרשויות המקומיות
במשרד הפני בנובמבר  2008בכדי להסדיר את הנושא באופ מערכתי ע כל הגורמי הקשורי
בנושא".
במהל הביקורת הבהיר היוע 0המשפטי של משרד הפני  ,בעקבות שאלה שהפנה אליו מחוז תל
אביב במשרד הפני בעניי חוק עזר להסדרת השיט ,שככלל רשות מקומית אינה מחויבת להתקי
חוק עזר ייעודי לתחו כלשהו והדבר נתו לשיקול דעתה.
נוס& על כ ,היוע 0המשפטי סבר כי די בחוק הסדרת מקומות רחצה ובתקנות הנמלי )בטיחות
השיט( ,התשמ"ג ,1982ואי צור בהתקנת חוק עזר ייעודי להסדרת נושא השיט.
עד מועד סיו הביקורת לא שונו הנחיות משרד הפני לרשויות המקומיות בדבר חובת התקנת
חוקי עזר להסדרת שיט ,ולכ עמדת היוע 0המשפטי של משרד הפני מנוגדת להנחיות המשרד.
ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„ÓÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÈÓÈ‰ È¯ÂËÂÓ‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï È„ÂÚÈÈ ¯ÊÚ ˜ÂÁ ˙˜˙‰ ¯·„· „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ‰
˘˜·˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰Ê ‡˘Â· ‰¯Â¯· ‰ÈÁ‰ Ú·˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÏ‰· ÂÚ
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
בתשובתו כתב משרד הפני " :ככלל רשות מקומית רשאית ,ולא חייבת לקבוע בחוק עזר כללי
שוני  ,להסדרת הרחצה בי  ...רשות מקומית אשר רוצה להרחיב את אשר נקבע בתקנות )68א(
__________________

14
15
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חו מחריגי שנקבעו בסעי .68
חו מכלי שיט המשמשי לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

ו)ב( ,טוב תעשה א תבח את הצור וככל הנדרש תתקי חוק עזר בנושא ...הבהרה זו תצא
כהנחיה לראשי רשויות מקומיות שבתחו שיפוט מצויי חופי י ".
 .2נמצא כי במימיה של חופי רבי שאינ מקומות רחצה מוכרזי מתקיימת פעילות של
ספורט מוטורי ובכלל זה נהיגה באופנועי י  ,וברבי מה רוחצי אנשי לצד אופנועי י ,
המסכני אות  .חופי אלו מצויי  ,בי היתר ,בתחומיה של עיריית חיפה ,עיריית תל אביב,
עיריית טירת כרמל ,עיריית נתניה ,עיריית הרצליה ,המועצה האזורית ג רווה והמועצה האזורית
עמק חפר.

אופנועי י לצד המתרחצי

¯Â·Èˆ‰ ÔÂÎÈÒÂ ÌÈÙÂÁ‰ ÈÓÈÓ· ÌÈ ÈÚÂÙÂ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ë¯ÂÙÒ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯ÂÊ‡ ˙Âˆ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÍÎÓ Ú·Â‰
ÌÈÙÂÁ‰ ÈÓÈÓ· ‰ˆÁ¯‰ ˙‡ ¯ÂÒ‡ÏÂ ,„·Ï· ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˘Ù‡Ï ,ÈÓÈ È¯ÂËÂÓ
˘.ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ Â¯„ÒÂ‰

433

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

 .3עיריית הרצליה ועיריית נתניה הסדירו בתחומיה חופי ייעודיי לפעילות אופנועי י וכלי
שיט זעירי אחרי  .הכניסה לאזורי אלו מותרת רק לבעלי אופנועי י וכלי שיט מוטוריי
המבקשי להשיט ומותנית בתשלו אגרה שנתית לעיריות ,שתעריפיה נקבעו בחוקי העזר שלה
להסדרת מקומות רחצה.16
הבדיקה העלתה כי א& שיש בעיריית נתניה ובעיריית הרצליה חופי ייעודיי לספורט מוטורי ,ג
במימי חופי הי האחרי  ,שלא יועדו לפעילות זו ,שטי אופנועי י .
עיריית נתניה הודיעה בתשובתה כי החלה לרשו דוחות למשיטי כלי שיט ממונעי בחופי שלא
יועדו לכ ,על פי חוק העזר שלה להסדרת מקומות רחצה.
ÔÈ‡ ÈÓÈ‰ È¯ÂËÂÓ‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ÔÈÈÚ· È„ÂÚÈÈ ¯ÊÚ ˜ÂÁ ¯„ÚÈ‰·˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÍÎÏ Ú·˜˘ ¯ÂÊ‡Ï ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÈ·‚‰Ï ˙ÂÎÓÒ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
.ÍÎ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ÌÈÙ‰

אכיפת חוקי השיט בשפל המי
כאמור ,בתחו  300מטר מקו החו& אסורה השטת אופנועי י מוטוריי שעצמת מנועיה גדולה
מ 4.4קילוואט 17במהירות של יותר מחמישה קשרי )כ 9קמ"ש(.
משטרת ישראל אחראית לתחו הפלילי ולסדר הציבורי ג במי הריבוניי של מדינת ישראל.
אכיפת החוק בעניי השימוש בכלי שיט קטני במימי החופי מתבצעת באמצעות יחידות השיטור
הימי.18
מנתוני מדור השיטור הימי 19עולה כי בשנת  2008הוטלו  178קנסות מינהליי על נהגי אופנועי
י  ,על פי סעי&  68לתקנות בטיחות השיט ,ובשנת ) 2009עד ספטמבר( הוטלו  110קנסות כאלה.
נציגי יחידות השיטור הימי ציינו לפני משרד מבקר המדינה כי בסופי השבוע בעונת הרחצה יש
צור באכיפה מוגברת ,אול נוכח ריבוי המשימות המוטלות על יחידות השיטור הימי והמחסור
באמצעי תחבורה ובכוח אד נבצר מה לבצע אכיפה יעילה יותר .עוד ציינו נציגי יחידות השיטור
הימי כי פעילות פקחי מטע הרשויות המקומיות בחופי )ביבשה( יכולה לתרו רבות לפעילות
האכיפה ,אול עד היו לא הוסדר שיתו& פעולה בי יחידות השיטור הימי לרשויות המקומיות.

__________________

16
17
18
19

434

חוק עזר לנתניה )הסדרת מקומות רחצה( ,התשכ"ו.1966
חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה( ,התשכ"ח.1967
חו מכלי שיט המשמשי לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה.
לאור $חופי הי התיכו #יש ארבע יחידות שיטור ימי :בעכו ,בחיפה ,בתל אביב ובאשקלו.#
מדור שיטור ימי הוא אחד מארבעת המדורי השייכי למחלקת סיור במטה הארצי של המשטרה.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

ÛÂ˙È˘ ÈÒÂÙ„ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÌÚ Ì‡˙Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÈ· ‰ÏÂÚÙה¯˘˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ,ÈÓÈ‰ ¯ÂËÈ˘‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
È·Ï ÌÈ˜ÊÂ ˙ÂÂ‡˙ ÚÂÓÏ È„Î ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈÁ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÚËÓ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï
‡„.˘ÂÎ¯ÏÂ Ì

נהיגה בחו הי לצור פריקת כלי שיט
חוק איסור נהיגה ברכב בחו& הי אוסר נהיגה בתחו של  100מטר לאור הי מנקודת גאות
המי שבחו& ,אלא א כ הנהג הורשה לכ והנהיגה נעשית למטרות של שמירת ביטחו הציבור
וביטחו המדינה ,שיטור ,פיקוח והצלה ,מת שירותי בתחו הרשות המקומית ומחו 0לה או
למטרות אחרות שאישר שר הפני בצו.
משנת  2002ועד שנת  2007נהג משרד הפני להעביר לרשויות המקומיות החופיות הנחיות
לפתיחת עונת הרחצה בצירו& "נוהל הכרזה על אזור מותר בנהיגה בחו& הי לצרכי פריקת
והעמסת כלי שיט" ,המפרט את הפעולות שרשות מקומית צריכה לנקוט כדי להתיר נהיגה בקטע
חו& לצור פריקה והעמסה של כלי שיט .בנוהל נקבע רוחבו המרבי של אזור שמותר לנהוג בו,
ונקבע שיהיה מרוחק לפחות  50מטר מחו& רחצה מוכרז .על פי הנוהל ,הרשויות המקומיות נדרשו
להגיש למשרד הפני בקשה בעניי זה ובה לציי את מיקו האזור המוצע לנהיגה .עוד נדרשו
הרשויות המקומיות להגיש למשרד הפני בקשה נפרדת לאיסור רחצה במי הסמוכי לאזור זה.
הבדיקה העלתה כי בשני  20092008לא ציר& משרד הפני את הנוהל האמור להנחיות שהעביר
לרשויות המקומיות לקראת פתיחת עונת הרחצה.
עוד העלתה הבדיקה כי העיריות בת י וטירת כרמל והמועצות האזוריות חו& הכרמל וג רווה לא
קבעו אזורי מוגדרי לנסיעת כלי רכב לצור פריקת כלי שיט ,וכלי רכב יורדי לחופיה וחוני
על קו המי עד תו פעילותו של כלי השיט.
עירית בת י הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בחופיה חל איסור להוריד כלי שייט
למי וכי היתר לנסיעת כלי רכב לצור פריקת כלי שיט ינת רק במסגרת אישור שתקבל העירייה
להסדרת חו& לאופנועי י .
ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î ˙¯ÈËÂ ÌÈ ˙· ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜È¯Ù Í¯ÂˆÏ ÌÈÓ‰ Â˜ „Ú ‰‚È‰Ï ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ¯ÂÊ‡ ÂÚ·˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ÂÂ¯ Ô‚Â
ÌÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ·Î¯‰ ÈÏÎ ÂÁÈ ËÈ˘‰ ÈÏÎ ˙˜È¯Ù ÌÂ˙·˘ Â„ÈÙ˜È ÔÎÂ ËÈ˘ ÈÏÎ Ï˘ ‰ÒÓÚ‰Â
˘˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰‚È‰Ï ¯ÂÒ‡‰ ,ÌÈ‰ ˙Ù
.ÈÓÈ È¯ÂËÂÓ Ë¯ÂÙÒ ˙ÂÏÈÚÙ Í¯ÂˆÏ ËÈ˘ ÈÏÎ Ï˘ ‰ÒÓÚ‰‰Â ‰˜È¯Ù‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ
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זיהו חופי הי
מדי שנה בשנה מוזרמי למימיה של חופי ישראל מיליוני מטרי מעוקבי של מי דר מקורות
המצויי בקרקע ודר  12נחלי ראשיי שמימיה זורמי אל הי התיכו .חלק מ המי
הנשפכי לי מזוהמי משו שמקור בביוב לסוגיו ,בביוב מטופל )מי קולחי ( ,במי נגר עילי
)מערכות ניקוז מי גש ( ,בניקוז חקלאי ובאתרי פסולת מוצקה לא מוסדרי  .כמו כ מי הי
מזדהמי משמני ומדלקי של אניות ,ספינות ומפעלי תעשייה .זיהו מי הי יכול להיות
מיקרוביאלי או כימי .זיהו מיקרוביאלי של מי הי  ,שמשמעו הימצאות חיידקי ממקור צואתי
או חיידקי פתוגניי )מחוללי מחלות( ,עלול לפגוע בבריאות בני האד המתרחצי במי .
הזיהו הכימי גור בעיקר לפגיעה קשה במערכת האקולוגית הימית.
המודעות הגוברת לחשיבות הגנת הסביבה הביאה לידי ההכרה בצור לצמצ את זיהו הי
התיכו .ניסיו להפחית את כמות החומרי המזהמי הזורמי לי מהמקורות היבשתיי נעשה
עוד בשנת  1973בעקבות יישומה של אמנת ברצלונה ,אמנה בילאומית המסדירה את שימוש
של המדינות הגובלות בי התיכו בי זה לש מניעת זיהומו ושיקו קטעיו המזוהמי .
באפריל  1978אשררה מדינת ישראל את אמנת ברצלונה להגנה על הי התיכו מפני זיהו
) .(Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against pollutionביוני
 1995תוקנה אמנה זו והייתה לאמנה לשמירה על הסביבה הימית וחופי הי התיכו ,ובשנת 2005
אשררה מדינת ישראל את התיקו.

הפיקוח על נושא זיהו הי
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה אחראי לניטור מי החופי במדינת ישראל .אג& י
וחופי שבמשרד להגנת הסביבה אחראי לנושא מניעת זיהו הי והחופי  ,והוא מנטר מרכיבי
כימיי  ,בוח אות  ,מזהה אות ומטפל בה  .האג& עוסק ג בייעו 0בכל הנוגע לעדכו החקיקה
בעניי מניעת זיהומי י ולאכיפתה .מחלקת בריאות הסביבה שבמשרד הבריאות מפקחת על
איכות מימיה של חופי הרחצה באמצעות בדיקת דגימות במעבדה ומתריעה על זיהומי
פוטנציאליי המסכני את בריאות הציבור.
 .1החוק למניעת זיהו י ממקורות יבשתיי  ,התשמ"ח) 1988להל  החוק למניעת זיהו
י ( ,ותקנות מניעת זיהו הי ממקורות יבשתיי  ,התש") 1990להל  תקנות למניעת זיהו י (
שהותקנו על פיו ,קובעי איסורי והיתרי לגבי השלכת פסולת לי .20
סעי&  2לחוק מניעת זיהו י קובע כי "לא יטיל ולא יזרי אד לי פסולת או שפכי ממקור
יבשתי ,בי במישרי ובי בעקיפי ,אלא על פי היתר ובהתא לתנאיו" .על פי סעי& 3א לחוק מניעת
זיהו י  ,ועדה למת היתרי הממונה על פי החוק )להל  הוועדה( רשאית לתת היתר להזרמת
שפכי ממקור יבשתי לי ולהתנות את התנאי להיתר .בתקנות למניעת זיהו י נקבע כי היתר
להזרמת פסולת או שפכי לי יינת לאחר שמבקש ההיתר יוכיח כי הותקנו והופעלו האמצעי
__________________
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"י"  "הי התיכו ,י סו וי המלח לרבות חופיה עד קו המי המתוקי".

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

הטכנולוגיי המיטביי לטיפול בפסולת או בשפכי טר הזרמת לי  .החוק למניעת זיהו י
מאפשר לוועדה לאשר באופ חריג הזרמת שפכי לי כשאי אפשרות טכנית סבירה למנוע זאת.
מנתוני אג& י וחופי במשרד להגנת הסביבה עולה כי בכל אחת מהשני  2008 ,2007ו2009
נתנה הוועדה כ 70היתרי הזרמה לי  למפעלי  ,לרשויות מקומיות ולאיגודי ערי .
עוד עולה מנתוני האג& כי בשנת  2007אירעו במערכות הולכת שפכי  21עירוניי  21תקלות
שגרמו להזרמת שפכי או מי קולחי מזוהמי לי במש שעות עד ימי  .בשנת  2008אירעו 14
תקלות כאלה ,ובשנת  2009אירעו  17תקלות כאלה.
 .2אג& מי  ,שפכי ונחלי במשרד להגנת הסביבה אחראי למניעת זיהו משאבי המי
במדינה .בישראל  12נחלי ראשיי שמימיה זורמי לי התיכו ,וזיהומ עלול להביא לידי
זיהו של מימי חופי הי  .זיהו נחלי נגר  ,בי היתר ,מהזרמת שפכי עירוניי לא מטופלי
עקב מחסור במכוני טיהור; מגלישות לא מתוכננות של שפכי ממכוני טיהור שאינ מסוגלי
לקלוט את כל השפכי המוזרמי אליה ולטפל בה ; מגלישות של עודפי מי קולחי שלא
טוהרו כראוי ,בעיקר בזמ שיטפונות; ומדליפות שפכי ממערכת הולכת השפכי העירוניי .
הזרמת מי  ,לרבות מי קולחי ושפכי  ,לנחלי אסורה על פי חוק המי  ,התשי"ט) 1959להל 
חוק המי ( ,אלא א כ נציב המי שוכנע כי בנסיבות העניי אי ברירה אלא לאפשר סילוק
שפכי למקור מי מסוי לתקופה קצובה ,והוא מוציא צו הרשאה מכוח סעי& 20א לחוק המי ,
שבו נקבעי תקופת ההרשאה ותנאיה.
נציב המי ממנה ועדה מייעצת לעניי הוצאת צווי הרשאה ,וא היא באה לידי מסקנה שמת צו
הרשאה מסוי מוצדק היא ממליצה לו על התנאי  ,הסייגי והמגבלות שיש לכלול בו ,בה
הספיקות ,איכויות ההזרמה ומועדיה .מכל מקו  ,לא נית אישור להזרמת שפכי גולמיי לנחלי .
מי קולחי באיכות ירודה המוזרמי לנחלי עקב תקלות שונות במערכות הולכת השפכי
וחריגות מצווי הרשאה מגיעי לעתי למימי החופי ומהווי מפגע תברואתי העלול לגרו
לאיסור הרחצה בי למש כמה ימי )ראו להל "חופי הרחצה בתחו עיריית עכו"(.

איכות מי הי
הסיכו העיקרי מזיהו מי הי ממקורות מיקרוביאליי הוא הידבקות המשתמשי בי ובחופיו
בזיהומי .
כאמור ,על פי סעי&  1לחוק הסדרת מקומות רחצה ,שר הפני רשאי לאסור בצו את הרחצה בחלק
של חו& י  ,נהר או אג  ,שגבולותיו מוגדרי בצו ,א הוא סבור שהיא עלולה לסכ חיי או
לפגוע בבריאות של בני אד .
על פי סעי& )15ג( לצו הסדרת מקומות רחצה ,מפקח רחצה 22רשאי ,לאחר התייעצות ע קצי
רישוי במטה הארצי של המשטרה ,ע מהנדס תברואה ראשי במשרד הבריאות וע הרשות
__________________
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מערכת הולכת שפכי  קווי צנרת המשמשי לאיסו שפכי והובלת ,לרבות מחברי ,תחנות
שאיבה וקווי סניקה.
"מפקח רחצה" :אד שהוסמ על ידי שר הפני לצור זה.
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המקומית שבתחומה נמצא מקו הרחצה "לאסור את הרחצה במקו מוכרז לתקופה שלא תעלה
על ארבעהעשר יו  ,א נוכח שדרוש לעשות כ מטעמי בטיחות או תברואה".
משרד הפני מנחה את הרשויות המקומיות לדגו את מי הי במקו רחצה מוכרז בתדירות
שקבע משרד הבריאות .הדגימה מועברת למעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות ,ותוצאותיה
נמסרות לרשות המקומית ולמשרד הבריאות .א תוצאות הבדיקה מצביעות על סכנה לבריאות
הציבור ,שר הבריאות ממלי 0לשר הפני לאסור את הרחצה בחו& עד קבלת תוצאותיו של סקר
תברואה והפסקת הזיהו .
הבדיקה העלתה כי בשנת  2008אירעו  19אירועי של זיהו י שבעקבותיה אסר משרד הפני
את הרחצה במימי החופי לאחר שמשרד הבריאות המלי 0לו לעשות כ .בשנת  2009נאסרה
הרחצה בעקבות עשרה אירועי של זיהו מימי החופי  .להל דוגמאות:
 :Â Î Ú ˙ È È ¯ È Ú Ì Â Á ˙ · ‰ ˆ Á ¯ ‰ È Ù Â Áלעיריית עכו  8ק"מ חופי י  ,מה  360מטר של
חו& רחצה מוכרז ,הנמצא בדרו העיר .כ 1,500מטר מדרו לחו& הרחצה המוכרז נמצא שפ
נחל נעמ .נחל זה קולט את מימי נחל חילזו ונשפ לי .
 .1הבדיקה העלתה כי בשנת  2008נאסרה הרחצה במימי חו& עכו לסירוגי במש כ 80ימי ,
מרבית בעונת הרחצה ,בשל זיהומי בקטריאליי שהתגלו בדגימות שדג משרד הבריאות
והעידו על הזרמת שפכי לי .
בדיקת המשרד להגנת הסביבה העלתה כי נחל חילזו ונחל נעמ ,שמימיה נשפכי אל הי
התיכו ,מזוהמי לעתי משפכי ממקורות שוני  ,בי היתר בשל תקלות בתחנות השאיבה של
עיריית טמרה ,המביאות לידי גלישת שפכי לנחל חילזו ,ובשל גלישות שפכי גולמיי עקב
תקלות במערכות הביוב של הרשויות המקומיות עראבה  ,דיר חנא וסח'ני.
 .2כמו כ נחל חילזו מזדה בשל גלישת של מי קולחי ממכו לטיהור שפכי )להל 
מט"ש( כרמיאל .מט"ש כרמיאל הוק בשנת  1999ותוכנ לקלוט כ 22,000מ"ק ביממה ,א
בפועל הוא קולט כ 25,000מ"ק של שפכי ביממה עקב הזרמת של שפכי הרשויות המקומיות
דיר חנא ,עראבה וסח'ני אליו .23עד יוני  2007הוזרמו עודפי מי הקולחי של מט"ש כרמיאל לנחל
חילזו על פי צווי הרשאה שניתנו למט"ש .בכמה מהדגימות שדג המשרד להגנת הסביבה בשנת
 2007נמצא כי איכות מי הקולחי אינה תואמת את דרישות צו ההרשאה.
במרס  2008סירבה רשות המי לאשר את בקשת איגוד ערי לביוב כרמיאל להוצאת צו הרשאה
להזרמת מי הקולחי של מט"ש כרמיאל לנחל חילזו ,בי היתר משו שאיכות מי הקולחי
שביקש מט"ש כרמיאל להזרי לנחל "אינה עומדת בערכי המתאימי להזרמה לנחלי על פי
אמות המידה המקובלות" .ממרס  2008ועד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הוגשה בקשה
להזרמת מי קולחי מ המט"ש לנחל חילזו וממילא לא נית צו הרשאה.
במאי  2008תבעה עיריית עכו את איגוד הערי לביוב כרמיאל ואת המשרד להגנת הסביבה בבית
המשפט המחוזי בחיפה 24לש "מניעת המש הזרמת שפכי לנחל חילזו ולנחל נעמ על ידי
איגוד הערי וחיוב המשרד להגנת הסביבה לנקוט בהליכי ולהביא להפסקת זיהומו של הי ושל
חופי העיר" .במועד סיו הביקורת עדיי התבררה התביעה בבית המשפט.
__________________
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חיבור הרשויות המקומיות הללו למט"ש כרמיאל נעשה בעקבות פסק בורר משנת  2002בהלי
שהתנהל בינ ובי איגוד הערי לביוב כרמיאל.
ת.א) .חיפה( .526/08
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בדצמבר  2008החל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב שבמשרד לתשתיות לאומיות לגבש תכנית
מיוחדת לתקצוב שדרוג מט"ש כרמיאל ,וא& אושר תקציב לשלב א של התכנית בס  30מיליו
ש"ח .על פי התכנית ,איגוד ערי לביוב כרמיאל נדרש להזרי את עודפי השפכי של מט"ש
כרמיאל למט"ש עכו עד השלמתה של הרחבת מט"ש כרמיאל ,הצפויה להסתיי בסו& שנת .2010
בקי 2009 0הושלמה הנחת צינור להולכת עודפי השפכי למט"ש עכו.
בתשובת איגוד ערי לביוב כרמיאל מפברואר  2010נכתב" :הרשויות הנוספות אשר חוברו
למט"ש גורמות למט"ש לפעול בעומס חריג מחייבות את הרחבתו ופגעו קשות במצבו הכלכלי
של התאגיד .המקרי בה נגר זיהו למי הי בחופי עכו נוכח הגלשת קולחי לנחל חילזו,
אינ בשליטתו של האיגוד .מדובר ב'תקלה' רבתי אשר נפלה אצל גורמי רבי )רשויות ומשרדי
ממשלה( ולא נית לגלגלה לפתחו של האיגוד; התאגיד משקיע מאמצי ותשומות בתהלי
הטיפול בשפכי  ,חר& העומס החריג בו המט"ש עובד ,ומצליח להפיק קולחי שנית להזרימ
למתק הטיפול השלישוני ולמערכת השבת קולחי כרמיאל; למערכת השבת קולחי כרמיאל
הנוכחית ,אי את היכולת לקלוט את כמויות הקולחי המיוצרי במט"ש; הפתרו היחידי למניעת
הגלשת קולחי לנחלי  ,הנו הרחבת מערכת השבת קולחי כרמיאל ולחילופי ,הנחת צינור עודפי
)של קולחי( לתשלובת הקישו" .עוד ציי האיגוד כי הוא לא הגליש שפכי גולמיי לנחלי
ואינו מגליש היו .
בדוח מבקר המדינה לשנת  252006נבדקו יחסי הגומלי בי הרשויות המקומיות ובי משרד הפני ,
ובי היתר נכתב כי "בעיותיו של איגוד ערי לענייני ביוב ה דוגמה לכשל ביחסי שלטו מרכזי 
שלטו מקומי :בהעדיפו הקמת מט"ש אזורי ולא מקומי כפה השלטו המרכזי שיתו& פעולה בי
רשויות מקומיות ,א כאשר נדרשה התערבותו כדי להבטיח עמידה בהסכמי ותפקוד תקי של
המט"ש ,הוא לא הצליח לעשות זאת ...משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפני כי עליו ועל
המינהל לפיתוח תשתיות ביוב לפתור בדחיפות את הבעיה ולא להשאירה לפתחו של איגוד הערי
שאינו אחראי לה ואינו יכול להתמודד עמה לבדו ,ויפה שעת אחת קוד ".
ÂÎÚ ÈÙÂÁ Ï‡ ÂÓÓÂ ÔÂÊÏÈÁ ÏÁÏ ÌÈÎÙ˘‰ ˙Ó¯Ê‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ıÂÁ¯Ï ÂÓÓ ‰ÚÓÂ ¯Â·Èˆ· ‰Ú‚Ù ‡È‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ˘ Í˘Ó
ÈÓ Ï˘ ‰˘ÈÏ‚ ˙ÚÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ Â˙·Á¯‰Â Ï‡ÈÓ¯Î ˘"ËÓ ‚Â¯„˘ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰
˜.ÌÈÏÁÏ ÌÈÓ‰ÂÊÓ ÌÈÁÏÂ
 :‰ Ù È Á ˙ È È ¯ È Ú Ì Â Á ˙ · ‰ ˆ Á ¯ ‰ È Ù Â Áבתחו עיריית חיפה מצויי כ 20ק"מ חופי
י  ,מה כ 1.5ק"מ של חופי רחצה מוכרזי  ,כ 7ק"מ של חופי אסורי לרחצה וכ 11.5ק"מ
של חופי חסרי סטטוס.
הבדיקה העלתה כי פעמי רבות בשני האחרונות הוזרמו לי שפכי ללא היתר הזרמה כדי.
בפגישה שיז אג& י וחופי במשרד להגנת הסביבה ע מנכ"ל עיריית חיפה עוד בדצמבר 2006
הועלתה לפני מנכ"ל העירייה בעיית גלישת הביוב לי " ,שאי לה אח ורע בא& עיר חופית".
בשני  20092008אירעו  11אירועי של גלישת ביוב לחופי הי בחיפה .לפיכ בדצמבר 2009
שלח אג& י וחופי שבמשרד להגנת הסביבה מכתב לראש עיריית חיפה ובו דרש שהעירייה
תפתור את הבעיה ותעשה את כל הדרוש להפסקת זיהו הי וכ תעביר לאג& י וחופי תכנית
עירונית לשדרוג תשתיות הולכת ביוב שתכלול אבני דר ולוח זמני מחייב לא יאוחר מ.28.1.10
__________________
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מבקר המדינה ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,עמ' .82
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פריצת ביוב בחו הגלשני בחיפה וגלישת שפכיו לי

עיריית חיפה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בשל הטופוגרפיה של העיר הביוב זור
במערכת גרוויטציונית אל קווי מאספי הנמצאי בעיר התחתית ולאור חופי הי  .עוד ציינה
העירייה כי היא מקפידה לדווח בקביעות לאג& י וחופי במשרד להגנת הסביבה ,וכי  99%מ
התקלות במערכת הביוב מטופלות בפחות מארבע שעות.
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ÌÈ‰ ÌÂ‰ÈÊ ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó· ÌÈÙÂÁÂ ÌÈ Û‚‡ ÌÚ ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ
 :‰ È Ï ˆ ¯ ‰ ˙ È È ¯ È Ú Ì Â Á ˙ · ˘ Ì Â ¯ „ ‰ È „ Î ‡ ‰ ˆ Á ¯ ‰ Û Â Áלעיריית הרצליה
חופי המשתרעי על  7ק"מ ,מה ק"מ אחד של חופי רחצה מוכרזי  3 ,ק"מ של חופי אסורי
לרחצה ו 3ק"מ של חופי חסרי סטטוס.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי בדגימות שנדגמו בכמה מועדי בשנת  2008נמצא
שלמקו הוזרמו מי נגר מהולי בשפכי  ,והמשרד להגנת הסביבה התריע על כ לפני העירייה.
במכתב ששלח מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה אל מנכ"ל עיריית הרצליה ביולי 2008
נדרשה העירייה "למנוע לאלתר הגעה של ביוב אל מוביל הניקוז וממנו אל הי ".
בחודשי ינואר ומרס  2009דג המשרד להגנת הסביבה מי שיצאו ממוביל ניקוז המצוי בקצה
חו& אכדיה דרו )המכונה "חו& הנכי "( ומש זרמו אל הי  .תוצאות הדגימות העלו כי ממוביל
הניקוז זרמו מי נגר המכילי ריכוז גבוה של שפכי ) 580,000חיידקי קולי צואתי ל 100מ"ל(.

זיהו ממוביל הניקוז בחו אכדיה דרו בהרצליה
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עקב הישנות הזרמת שפכי לי דר מוביל הניקוז ,באפריל  2009זימ מחוז תל אביב במשרד
להגנת הסביבה את נציגי העירייה לשימוע לש בחינת הגורמי לזיהו מקורות המי  .בשימוע
ציי המשרד להגנת הסביבה כי זיהו הי מהווה עברה על פי סעי& 20כא לחוק המי  ,וכי הזרמת
הביוב אל החו& והי מהווה עברה על פי סעי&  13לחוק שמירת הניקיו ,התשמ"ד) 1984להל 
חוק שמירת הניקיו( ,ועל פי החוק למניעת זיהו הי ממקורות יבשתיי  ,התשמ"ח.1988
בסיכומו של השימוע נדרשה העירייה לבצע כמה פעולות :לעשות עבודות תשתית שיבטיחו כי לא
יזרמו מי ממוביל הניקוז בחו& לי  ,אלא א כ מקור בגש ; להגיש בתו  21יו תכנית
להקמת מערכת חסימה ושאיבה שתמנע היקוות מי שאינ מי גש  ,ולבצעה עד ;1.10.09
להתקי עד  1.10.09במוצא המוביל מערכת סילוק פסולת ,שתסנ את הפסולת הנגרפת ע הגש
אל החו&; ולהכי עד  1.10.09סקר על חיבורי ניקוז לביוב בכל העיר בשל החשד שהביוב זור
לי עקב חיבורי צולבי .
נמצא כי ביוני  2009עדכנה עיריית הרצליה את המשרד להגנת הסביבה במצב העבודות
המתבצעות .בתגובה שלח המשרד להגנת הסביבה מכתב לעירייה ובו פירוט הפעולות הנוספות
שעליה לבצע על פי השימוע .יצוי כי עד אוקטובר  ,2009המועד שבו נדרשה העירייה להשלי
את העבודות למניעת הזרמת של מי נגר המכילי ביוב אל חופי הי  ,לא מולאו דרישות המשרד
להגנת הסביבה.
ב 13.10.09שלח מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה מכתב תזכורת לעיריית הרצליה ובו
דרש עדכו לגבי פעילותה למילוי כל אחת מדרישות השימוע ,לרבות לוחות זמני לביצוע
ומסמכי הנוגעי לפעולות שכבר בוצעו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010ציינה עיריית הרצליה כי במוצא מוביל הניקוז
הותק מתק הקולט מי נגר )לחודשי הקי ,(0ולכ בימי שאינ גשומי כל מי הנגר שיגיעו
יישאבו לתחנת השאיבה לביוב .עוד ציינה עיריית הרצליה כי במסגרת בניית הטיילת החדשה ייבנו
במוביל מתק קליטה ,משאבות ומערכת סינו למניעת יציאת פסולת גושית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010הודיע המשרד להגנת הסביבה כי מאחר שעיריית
הרצליה לא נענתה לחלק מדרישות השימוע ,בינואר  2010חת מנהל מחוז תל אביב במשרד
להגנת הסביבה על בקשה לפתיחת חקירה פלילית של המשטרה הירוקה 26נגד עיריית הרצליה.
ÛÂÁ· ÌÈˆÁ¯˙Ó‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ÈÎ ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÌÈÓ ˙ÓÈ¯Ê ÚÂÓÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÌÂ¯„ ‰È„Î
.ÌÈ‰ ÛÂÁÏ ÊÂ˜È‰ ÏÈ·ÂÓÓ ·ÂÈ· ÈÓ· ÌÈÏÂ‰Ó‰
 :Â Ù È - · È · ‡ Ï ˙ ˙ È È ¯ È Ú Ì Â Á ˙ · ‰ ˆ Á ¯ ‰ È Ù Â Áלעיריית תל אביביפו כ 14ק"מ
חופי  ,מה כ 2ק"מ של חופי רחצה מוכרזי  9 ,ק"מ של חופי אסורי לרחצה וכ 3ק"מ של
חופי חסרי סטטוס .ממסמכי המשרד להגנת הסביבה עולה כי ב 9.2.09אירעה פריצה בצינור
הביוב המוביל את שפכי יישובי בקעת אונו אל מט"ש ד ומצוי בבעלות עיריית אור יהודה ועיריית
קריית אונו .פריצת הביוב אירעה באזור הר פסולת של חירייה .על פי ממצאי המשרד להגנת
הסביבה ,עקב כ ב 5.4.099.2.09זרמו שפכי גולמיי לנחל איילו וזיהמו את מימיו .א&
שנעשו פעולות למניעת זרימת השפכי מנחל איילו ,במש כמה ימי זרמו שפכי מהולי במי
__________________
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הסיירת הארצית לאיכות הסביבה ,המכונה המשטרה הירוקה ,הוקמה ביוני  1990כגו מטה ארצי של
המשרד להגנת הסביבה כדי לאכו את החוקי ,התקנות והצווי בנושאי איכות הסביבה.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

גשמי מנחל איילו לנחל הירקו ומש אל הי  ,ובמרבית תקופה זו נאסרה הרחצה בכמה מחופי
תל אביביפו עקב הזיהו .
בחודשי פברואר ומרס  2009שלח המשרד להגנת הסביבה לרשויות מקומיות ,בה עיריות אור
יהודה וקריית אונו ,ולאיגוד ערי ד לתברואה התראות על פי חוק המי וחוק שמירת הניקיו.
בחודשי מרס ואפריל  2009ער מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה שימוע לעיריות
אור יהודה וקריית אונו .בחודשי אפריל ומאי  2009ער מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת
הסביבה שימוע לאיגוד ד לתברואה ולנושאי משרה בו .במאי  2009פנה מנהל מחוז תל אביב
במשרד להגנת הסביבה למנהל המשטרה הירוקה בבקשה שייפתח תיק חקירה לש בחינת
מעורבות של עיריות אור יהודה וקריית אונו ואיגוד ערי ד לתברואה בביצוע עברות לפי סעי&
20כא לחוק המי וסעי&  13לחוק שמירת הניקיו .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא
הסתיי הלי החקירה של המשטרה הירוקה.
בינואר ובמרס  2010מסרו עיריות קריית אונו ואור יהודה ואיגוד ערי ד לתברואה למשרד מבקר
המדינה שה חולקי על ממצאי המשרד להגנת הסביבה ועל מסקנותיו.

קנסות והיטלי למניעת זיהו חופי הי
באוקטובר  2008נכנס לתוקפו חוק הגנת הסביבה )המזה המשל ( )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח
) 2008להל  חוק המזה משל ( ,שמטרתו "להג ולשמור על איכות נאותה של הסביבה
ולשפרה ,למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה
בסביבה ,בי השאר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי הנזק שנגר  ,בטובת ההנאה שהושגה או
ברווחי שהופקו תו ביצוע עבירות שעניינ פגיעה כאמור".
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא החל המשרד להגנת הסביבה לאכו&
את חוק המזה משל .
Ì‰ÊÓ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙˘¯„‰ ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÌÏ˘Ó
על פי סעי& 9א)א( לחוק למניעת זיהו י  ,השר להגנת הסביבה יקבע ,בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת ,היטל למניעת זיהו י שיוטל על בעל ההיתר
להזרמה לי  ,והוא יועבר לקר המיועדת לשיקו הי .
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת לא נקבע ההיטל האמור.
˙ÚÈ·˜Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏËÈ‰‰ .¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙¯ÈÓ˘Ï Â˙Â·È˘Á ·˜Ú ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÌÂ‰ÈÊ ˙ÚÈÓÏ ÏËÈ‰‰
‰ˆÙÈÂ ÌÈÏ ÌÈÓ¯ÊÂÓ‰ ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙ÂÈÂÓÎ ÌÂˆÓˆÏ ÈÏÈÏ˘ ÈÏÎÏÎ ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘È
‡˙ .Ú·Ë‰ È·‡˘Ó·Â ÌÈ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ‰¯·Á‰
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד להגנת הסביבה כי ההצעה לתקנות היטל הזרמה
לי הועברה למשרד המשפטי בדצמבר .2009

ניקיו החופי
חופי אסורי לרחצה וחופי חסרי סטטוס משמשי לעתי קרובות "חצר אחורית" וסובלי
מהזנחה ומהצטברות פסולת .הציבור המבלה בחופי משאיר בה כמויות גדולות של אשפה :מדי
שבוע בשבוע בעונת הרחצה ,אפרילאוקטובר ,מושלכת בחופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי
אשפה שנפחה כחצי מ"ק ,המצטברת בעונת הרחצה כולה לכעשרה מ"ק לכל ק"מ חו& .בכמה
מבצעי ניקיו תתימיי שהתקיימו בישראל נאספה מקרקעית הי פסולת רבה ובכלל זה פחיות
משקה ,כלי אוכל חדפעמיי  ,כיסאות פלסטיק ואפילו מצברי מכוניות .חו& מלוכל פוגע
בסביבה ,בכלכלה האנושית ובאקולוגיה הימית.
בפקודת העיריות 27נקבע כי העירייה מוסמכת לדאוג לתברואה ,לפינוי אשפה ולניקוי הרחובות,
הגני והמרחב הציבורי .היות שחופי הי נמצאי בתחומי הרשויות המקומיות ,סמכות חלה ג
בחופי הי שבתחומ.
בחוקי העזר של הרשויות המקומיות הנוגעי לשמירת הניקיו יש סעיפי רבי שעניינ איסור
השלכת אשפה או לכלו ומניעת מפגעי .
סעי&  2לחוק שמירת הניקיו אוסר השלכת פסולת 28בכל מקו שהציבור רשאי להשתמש בו או
לעבור בו .על פי סעי& )13א() (1לחוק זה ,המשלי פסולת בניגוד להוראות סעי&  2דלעיל דינו
קנס.29
חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד ,2004מדגיש את חשיבות שמירתו של חו& הי נקי
ממפגעי לטובת הציבור .בסעי&  1לחוק זה מפורטות מטרותיו ואלו ה:
") (1להג על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה ,לשקמ ולשמר
כמשאב בעל ערכי ייחודיי וכ למנוע ולצמצ במידת האפשר פגיעה בה ;
) (2לשמור על הסביבה החופית והחול החופי לתועלת ולהנאת הציבור ,ולדורות
הבאי ;
) (3לקבוע עקרונות והגבלות לניהול ,לפיתוח ולשימוש בני קיימא של הסביבה
החופית".

__________________
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וכ בצו המועצות האזוריות ובצו המועצות המקומיות.
לרבות שיירי מזו  ,קליפות ,ניירות ,בקבוקי ,תיבות ,קופסאות ,קרטוני ,אריזות למיניה  ,גרוטאות,
פסדי ,צמיגי ,גז ,גזרי ע ,קרשי ,סמרטוטי ,בדלי סיגריות ,אשפה מכל סוג וכ כל דבר אחר
העלול לגרו איניקיו או איסדר ,חו מפסולת בניי וגרוטאות רכב.
כאמור בסעי )61א() (3לחוק העונשי .

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

תכנית "חו נקי"
בשנת  2005יז המשרד להגנת הסביבה את תכנית "חו& נקי" .התכנית נועדה להביא לידי שיפור
מהותי של ניקיו החופי ושמירה על ניקיונ לאור זמ ולידי הגברת מודעות הציבור והרשויות
האחראיות לניקיו החופי לנושא זה .המשרד להגנת הסביבה אישר תקציב בס  3מיליו ש"ח
לשנה למש שלוש שני להפעלת התכנית .כ 60%מהתקציב יועד לפעולות ניקוי החופי ,
כ 20%יועד לפעילויות חינוכיות ,וכ 20%יועד לפרסו ולאכיפה.
המשרד להגנת הסביבה קבע מדד כמותי ואובייקטיבי להערכת ניקיו החופי ומידת ההצלחה של
התכנית  מדד "חו& נקי" ,המתבסס על דגימת פריטי פסולת ביחידת שטח של חו& .הדגימה
מתבצעת פעמיי בחודש במהל כל השנה ,ותוצאותיה מדורגות כ  20 :נקי מאוד; 52.01
נקי;   105.01בינוני;   2010.01מלוכל;  20ויותר  מלוכל מאוד .תוצאות מדד "חו& נקי"
מפורסמות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית ובאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה לידיעת
הציבור.
 .1הבדיקה העלתה כי מדד "חו& נקי" בוח רק את רמת הפסולת הלא מתכלה ,כגו פלסטיק,
מתכת ,ניילו וזכוכית ,ואינו מביא בחשבו פסולת אורגנית ,כגו שיירי אוכל.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המשרד להגנת הסביבה" :כמות הפסולת האורגנית זניחות
בהשוואה לכמויות פסולת הפלסטיק .מאחר ומטרת המדד היא אחת והיא בדיקת רמת ניקיו
החו& ,הרי שמדד זה עושה את תפקידו באופ מלא שכ הוא משק& בדיוק את המטרה שלשמה
הוא נבנה".
˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎ Â‡ˆÓÈÈ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó
‡„„Ó˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ."È˜ ÛÂÁ" „„Ó· ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ‡Ï Ô‰ ˙È‚¯Â
"˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÁ·ÈÂ ÌÈÈË˙Ò‡Â ÌÈÈ˙‡Â¯·˙ ÌÈË·È‰ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‡È·È "È˜ ÛÂÁ
.ÌÈÙÂÁ‰Ó Â˙‡‰·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ‰ ,˙È‚¯Â‡ ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰˙Â‡ˆÓÈ‰
 .2משנת  2006מפרס המשרד להגנת הסביבה "קול קורא" לרשויות המקומיות החופיות ובו
הוא מציע לה סיוע במימו ניקיו החופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי .
לצור קבלת הכספי האמורי נדרשות הרשויות המקומיות למלא כמה תנאי כגו הצגת הסכ
ע קבל לניקוי החופי  ,הצגת תכנית מפורטת לניקוי החופי לפחות פעמיי בשבוע בעונת
הרחצה )אפרילאוקטובר( ולפחות פע בשבוע בחור& )נובמברמרס( ודירוג ניקיו בינוני ומעלה.
לרשויות המקומיות הנענות ל"קול קורא" מוענק סכו שהוא  70%ממכפלת עלות ניקיו של ק"מ
חו& )על פי מחירו החשב הכללי במשרד האוצר( באור החו& )בק"מ( .לרט"ג ממומנות מלוא
עלויות הניקיו על פי תחשיב זה.
הבדיקה העלתה כי בשנת  2008העניק המשרד להגנת הסביבה לעשר רשויות מקומיות 30מ22
הרשויות השוכנות לחופי הי התיכו סכו כולל של כ 550,000ש"ח בעקבות היענות ל"קול
קורא" שפרס  .רט"ג קיבלה מ המשרד להגנת הסביבה כ 570,000ש"ח .יצוי כי שש רשויות
__________________

30

אשדוד ,אשקלו  ,בת י ,ג'סר אלזרקא ,חו אשקלו  ,חו הכרמל ,מטה אשר ,נהריה ,עמק חפר
וקריית י.
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מקומיות 31נפסלו על ידי ועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה בשל הגשת הבקשה באיחור או
איעמידה בתנאי הס& של התכנית ,ושאר הרשויות המקומיות 32החופיות לא נענו ל"קול קורא".
 .3בטבלה שלהל מובאי ממוצעי מדדי "חו& נקי" של הרשויות המקומיות שנבדקו בשני
) 20082005כאמור ,ככל שהמדד נמו יותר רמת הניקיו גבוהה יותר(:

ממוצעי מדדי "חו נקי" בשני 20082005

מטה אשר
עכו
קריית י
חיפה
טירת כרמל
חו הכרמל
עמק חפר
נתניה
הרצליה
בת י
ג רווה

‡ÛÂÁ‰ Í¯Â
)·˜"(Ó
7.0
6.0
2.5
5.0
1.9
26.0
4.6
10.0
6.0
2.5
3.5

2005 „„Ó
2.38
8.00
8.20
9.27
5.29
3.48
8.13
6.79
9.43
3.54
4.33

2006 „„Ó
4.34
3.33
4.67
8.37
4.33
3.27
6.36
3.85
6.22
3.47
6.92

2007 „„Ó
3.31
4.21
4.27
5.08
6.75
4.13
5.85
4.40
8.98
3.37
7.62

2008 „„Ó
4.24
5.92
8.83
5.92
5.37
3.85
4.45
5.31
6.05
3.10
7.46

מדדי ניקיו גבוהי מ 5מצביעי על חופי לא נקיי  .מהטבלה עולה כי בשנת  2008הייתה רמת
הניקיו של החופי שבתחומי  7מ 11הרשויות המקומיות שנבדקו בינונית ) ;(105בשני 2006
 2008ירדה רמת הניקיו של חופי הי שבתחו המועצה האזורית ג רווה; ובשנת  2008ירדה
מאוד רמת הניקיו של חופי הי שבתחו עיריית קריית י .
 .4הועלה כי בשנת  2009קיבלו כל הרשויות המקומיות החופיות תמיכה כספית במסגרת ה"קול
קורא" .לרשויות המקומיות הוענק סכו כולל של כ 1.3מיליו ש"ח ,ולרט"ג הוענקו
כ 700,000ש"ח.
בתרשי שלהל מובאי ממוצעי מדדי "חו& נקי" של הרשויות המקומיות שנבדקו בשנת :2009

__________________
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הרצליה ,עכו ,חדרה ,ג רווה ,טירת כרמל וחיפה.
תל אביב ,נתניה ,חו השרו  ,באר טוביה ,חבל יבנה וראשו לציו .
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2009 úðùá å÷ãáðù úåéîå÷îä úåéåùøä ìù "é÷ð óåç" éããî
éðåðéá

9

é÷ð

8
7
6
5
4
3
2
1
äååø ïâ

äéìöøä
ìîøëä úøéè
øôç ÷îò
ìîøëä óåç
äéðúð
íé úá

äôéç

÷íé úéø

åëò

øùà äèî

0

מהתרשי עולה כי בשנת  2009הייתה רמת ניקיו בינונית בחופיה של עיריות עכו ,קריית י ,
חיפה וטירת כרמל והמועצות האזוריות עמק חפר וג רווה.

חו מלוכל בטירת כרמל

להל פרטי על רמת הניקיו בכמה רשויות מקומיות בשנת :2009
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 :Ì È ˙ È È ¯ ˜ ˙ È È ¯ È Úהמשרד להגנת הסביבה עשה בשנה זו  26סיורי בחופי העיר ובדק את
רמת ניקיונ  .להל תרשי של מדדי "חו& נקי" שנמדדו במהל השנה:
2009 ,íé úééø÷ úééøéò éôåçá ïåé÷ðä úîø
é÷ð
5%

ãåàî êìëåìî
3%

ãåàî é÷ð
3%

êìëåìî
24%

éðåðéá
65%

מ התרשי עולה כי ב 65%מהמדידות שנעשו בחופיה של קריית י נמצא שרמת הניקיו
בינונית ,ב 24%מה נמצא שהחופי מלוכלכי  ,וב 3%נמצא שהחופי מלוכלכי מאוד.
 :‰ Â Â ¯ Ô ‚ ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰המשרד להגנת הסביבה עשה בשנת  26 2009סיורי
בחופיה של המועצה ובדק את רמת ניקיונ  .להל תרשי של מדדי "חו& נקי" שנמדדו במהל
השנה:
2009 ,äååø ïâ úéøåæàä äöòåîä éôåçá ïåé÷ðä úîø
ãåàî êìëåìî
3%

é÷ð
39%

ãåàî é÷ð
5%

êìëåìî
16%

éðåðéá
37%
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ב 37%מהמדידות שנעשו בחופיה של המועצה האזורית ג רווה נמצא שרמת הניקיו בינונית,
ב 16%מה נמצא שהחופי מלוכלכי  ,וב 3%נמצא שהחופי מלוכלכי מאוד.
המועצה האזורית ג רווה ציינה בתשובתה מפברואר  2010כי עובדי ניקיו קבועי מנקי את
חופיה מדי יו ביומו בעונת הרחצה ,ועובד קבל שהתקשרה עמו מנקה את החופי ביסודיות
אחת לשבוע בעונת הרחצה .עוד ציינה המועצה כי הסיוע הכספי הנית במסגרת פרויקט "חו&
נקי" "הינו מזערי ואי בו כדי לממ את העלויות הרבות אשר נדרשות לצור ניקיו החו&".
ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ô‰ÈÙÂÁ· ÔÂÈ˜È‰ È„„Ó˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‰˙Â‡ ‰˜ÊÁ‡ÏÂ ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜ÈÏ ˙‡˘ ¯˙È· ‚Â‡„Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÎÂÓÂ ˙ÈÂÈ· ÔÂÈ˜È ˙Ó
˘ÂÏ·È˜˘ ÔÈ· ,ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÁË˘Ï Ô˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó ‰˘‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó· Ì‰Ï
ÔÂÓÈÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÔÈ·Â "È˜ ÛÂÁ" ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÍÎÏ ÔÂÓÈÓ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Ó
.‰Ê ÔÈÈÚÏ

פעילות אכיפה
 .1על פי סעי& 13ב)א( לחוק שמירת הניקיו ,השר לאיכות הסביבה רשאי לצוות על מי
שהשלי פסולת ברשות הרבי או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת לסלק את
הפסולת באופ ובתקופת זמ שייקבעו בצו ולנקות מה שלוכל )להל  צו ניקוי(.
בשני  20082005שלח המשרד להגנת הסביבה מכתבי "התראה לפני צו ניקוי" לרשויות
מקומיות שחופיה נמצאו מלוכלכי לפי מדד "חו& נקי" .בשני אלו א& הוצאו צווי ניקוי
לרשויות מקומיות ,בה עיריות הרצליה ,עכו וקריית י והמועצה האזורית ג רווה ,ובה ה נדרשו
לפנות את הפסולת ולנקות את החופי .
בשנת  2009הוציא המשרד להגנת הסביבה צו ניקוי לעיריית קריית י ובו היא נדרשה לפנות את
הפסולת הפזורה בחופי הי הלא מוכרזי שבתחומה.
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חו מלוכל בקריית י

בתגובתו של ראש עיריית קריית י  ,מר שמואל סיסו ,אל המשרד להגנת הסביבה מיולי 2009
בעניי צו הניקוי ,שעותק ממנה נשלח לשר להגנת הסביבה ,צוי ,בי היתר ,כי מרבית הפסולת
המצטברת בחופי הי מקורה בי ולא בתושבי השוהי בחופי  .לפיכ ,לטענתו ,על המשרד
להגנת הסביבה לפעול כנגד המזהמי  ,שה האניות היוצאות ובאות בשערי נמל חיפה.
בתשובת המשרד להגנת הסביבה לראש עיריית קריית י מאוגוסט  2009כתב ראש אג& י
וחופי " :אכ פסולת מגיעה מהי הפתוח בדר כלל מחופי מלוכלכי שכני  ,ממדינות אחרות,
ולעיתי מהשלכת פסולת בלתי חוקית על ידי אוניות המשייטות במרחק עשרות ומאות מייל
מחופינו ...כל מה שנותר ל לעשות ,הוא לנקות בהתמדה ובמר ,0לחנ את הציבור לשמור על
הניקיו ולהפעיל את פקחי העירוניי בהתא  ,כל זאת במטרה למזער את כמות האשפה
בחופי ".
בתשובתו לעירייה מספטמבר  2009כתב השר להגנת הסביבה ,מר גלעד ארד" :באופ כללי
מקורה של הפסולת היא  60%מהציבור ו 40%מהי  .במצב דברי זה ,לרשות המקומית החופית
יש את האחריות והסמכות על פי חוק לעשות כל שנדרש להחזיק את חופיה במצב נקי בכל עת
לטובת התושבי והציבור".

450

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

‰‡ˆÓ˘ ‰ÎÂÓ‰ ÔÂÈ˜È‰ ˙Ó¯ ÁÎÂ ÈÎ ÌÈ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ˆ˜˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,2009-Â 2007 ÌÈ˘· ‰Ï Â‡ˆÂ‰˘ ÈÂ˜È‰ ÈÂÂˆÂ ÌÈ˘ Í˘Ó· ‰ÈÙÂÁ
˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ È„Î ÌÂÈ˜È ÏÚ „ÈÙ˜˙Â ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜È ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ·‡˘Ó
··¯.Ì˙Â‡ ÌÈ„˜ÂÙ‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â‡È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה העירייה כי היא החליפה את קבל הניקיו ומאז חופיה
נקיי יותר.
בביקורות חוזרות שעשה המשרד להגנת הסביבה בחופי עיריית קריית י הועלה כי העירייה נקטה
אמצעי לשיפור ניקיו החופי  ,והדבר בא לידי ביטוי במדד "חו& נקי" שנקבע בספטמבר .2009
 .2סעי& )12א( לחוק שמירת הניקיו קובע כי השר להגנת הסביבה ימנה מפקחי מקרב עובדי
המדינה ומקרב מי שמונו כדי לפקחי או למפקחי מכוח חיקוק וכ מתו רשימת פקחי
ומפקחי שימסרו לו כמה גופי  ,בה הרשויות המקומיות .למפקחי אלו תהיה סמכות לבצע
חקירות שעניינ עברות על חוק שמירת הניקיו.
נוס& על החקיקה הראשית ,לכל הרשויות המקומיות יש חוקי עזר האוסרי השלכת פסולת במקו
ציבורי .33כאמור ,בסעי&  254לפקודת העיריות ובסעי&  23לפקודת המועצות המקומיות נקבע כי
העובר על הוראות חוק עזר דינו קנס.
הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו לאכיפת חוק שמירת הניקיו וחוקי העזר
שלה בעניי השלכת פסולת במקו ציבורי בחופי הי שאינ מקומות רחצה מוכרזי .
ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â·Èˆ‰ ÍÂÈÁÏ ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ ,ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ÌÈÓÂÊÈ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÏÏ‰
.‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ÔÂÈ˜È‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
עיריית נתניה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בכל חופיה פועלי מפקחי  ,א
בחופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי פעילות מצומצמת יותר בשל מיעוט המתרחצי .
 .3בסופי השבוע שב 12.9.0931.7.09קיי המשרד להגנת הסביבה מבצע אכיפה של חוקי
שעניינ ניקיו בחופי י נבחרי  .בי היתר ,הוצבו בחופי הי שלטי המתריעי על מת קנסות
בס  750ש"ח למשליכי פסולת ,חולקו שקיות ניילו לאיסו& הפסולת ,נעשו תצפיות גלויות
וסמויות ,וצולמו צילומי וידאו גלויי  .במבצע השתתפו מפקחי אג& י וחופי במשרד להגנת
הסביבה ,מתנדבי  ,המשטרה הירוקה ולעתי ג נציגי רשויות מקומיות ,וניתנו בו  80אזהרות
ותשעה דוחות למשליכי פסולת בחופי הי .
˙¯·‚‰Ï ÈÂÈÁ „Úˆ ‡Â‰ ,‰Â˘‡¯Ï ‰˘Ú˘ ,‰ÙÈÎ‡‰ Úˆ·Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜È ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘ÁÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ
.ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜È ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÂÊÈÏ ÂÎÈ˘ÓÈ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Â
__________________
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למשל ,חוק עזר לעמק חפר )שמירת הניקיו ואיסור העישו ( ,התשכ"ו ;1966חוק עזר להרצליה
)מניעת מפגעי ושמירה על הסדר והניקיו ( ,התש"  ;1989חוק עזר לעכו )שמירת הניקיו ואיסור
העישו ( ,התשי"ח.1958
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סיכו
˙Â··¯ Ì˙Â‡ ÌÈ„˜ÂÙ ‰˘· ‰˘ È„ÓÂ ,ÈÓÓÚ ˘ÙÂÏ ÈÓÂ‡Ï ·‡˘Ó Ì‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ
.ÌÈ¯ÈÈ˙Â ÌÈÁ¯Ê‡
,„¯È Ì¯ÙÒÓÂ ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÎ¯Â‡ ÌˆÓËˆ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ 30-·
˙ˆÁ¯ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙·Á¯˙Ó ÍÎÈÙÏ .ÌÈ·˘Â˙ ÔÂÈÏÈÓ 3-Î· ‰Ï„‚ ‰È„Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÂÏÈ‡Â
.‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈÙÂÁ· ÌÈ˘ÙÂ
‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ Í¯Â‡ ˙Ï„‚‰Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈˆÁÂ¯‰ ÌÈ˘ÙÂ‰ ¯ÙÒÓ ÌˆÓËˆÈ ÍÎÂ ,ÌÈ˘ÙÂ‰ ¯Â·Èˆ ˙·ÂËÏ ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰
.‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ì‰·
Ï‡¯˘È ˙È„Ó .Ï‡¯˘È· ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ˙ÂÚÈ·ËÂ ˙ÂÂ‡˙ ıÈ˜· ˙Â˘Á¯˙Ó ‰˘· ‰˘ È„Ó
ÌÈÙÂÁ‰ ¯Â˙È‡ .ÌÈÙÂÁ· ÌÈ˘ÙÂ‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ˙ÂÈÙÂÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â
ÂÓˆÓˆÈ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÂÙÎ‡È˘ ÌÈÁ˜Ù ˙·ˆ‰Â ‰ÈÁ‰Â ‰¯‰Ê‡ ÈËÏ˘ ˙·ˆ‰ ,ÌÈÎÂÒÓ‰
ÌÈÙÂÁ Ï˘ Ì‰ÈÓÈÓ· „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ· ‰ˆÁ¯· ˙ÂÂÓË‰ ˙ÂÎÒÏ ÌÈˆÁÂ¯‰ ˙ÙÈ˘Á ˙‡
.ÌÈÎÂÒÓ
ÌÈ˜ÒÙÂÓ ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ· ‰Ïˆ‰‰ È˙Â¯È˘ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙È·¯Ó·
.ÌÈ· ıÁÂ¯ Û‡Â ÌÈÙÂÁ· ·¯ Ï‰˜ ÔÈÈ„Ú ‰‰Â˘ Ô‰·˘ ,˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘·
‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ˘· ÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ· ˙Â˘Á¯˙Ó‰ ˙ÂÂ‡˙‰ ÁÎÂ
˙ÂÚ˘· ‰ˆÁ¯‰ ÈÙÂÁ· ˙Â‰˘Ï Ï‡¯˘È· ÔË¯Ò‰ ˙ÚÈÓÏ ‰„Â‚‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰Â
ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ,˘Ó˘‰ ˙È¯˜Ó ‰ÎÒ‰ Ï˘· ·¯Ú ˙ÂÙÏÂ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ Â‡ ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ¯˜Â·‰
.‰Ïˆ‰‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡
Ì˙·ÂÁÓ .È¯ÂËÂÓ Ë¯ÂÙÒÂ ÌÈÏ‚ ˙˘ÈÏ‚ Ô‰· ,˙ÂÂ˘ È‡Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÂÈÙÂÁ·Â ÌÈ·
È„Î Ì¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈÙÂÁ ÍÎÏ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÙÂÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘
.ÌÈ· ÌÈˆÁÂ¯‰ ¯Â·Èˆ ÌÂÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
ÌÈÚÙÂ˘ Ì‰ :‰È„Ó‰ È·˘Â˙Ï ·¯ Í¯Ú ÈÏÚ·Â ÌÈÈÚ·Ë ÌÈ·‡˘Ó· ÌÈ¯È˘Ú Ï‡¯˘È ÈÙÂÁ
ÌÈÙÂÁ‰ ÈÓÈÓ ÌÂ‰ÈÊ .ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈÙÂ ,ÌÈ ÏÂÁ ,¯È˘Ú È‚ÂÏÂÈ· ÔÂÂ‚Ó
˙È‚ÂÏÂ˜‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÚ‚ÂÙÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ÌÈÓÈÈ‡Ó Ì‰· ˙¯·ËˆÓ‰ ˙ÏÂÒÙ‰Â
.ÌÈ· ‰ˆÁ¯‰ÓÂ ÌÈ‰ ÈÙÂÁ· ˙Â‰˘‰Ó ‰‡‰·Â ˙ÈÓÈ‰
·ÂÈ· ,ÈÓÏÂ‚ ·ÂÈ· ˙Ó¯Ê‰ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ,ÌÈÏ ÌÈÓ‰ÂÊÓ ÈÏÈÚ ¯‚ ÈÓÂ (ÌÈÁÏÂ˜ ÈÓ) ÏÙÂËÓ
.ÌÈÙÂÁ‰ ÔÂÈ˜È ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘ÁÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ
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פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות
תקציר
ליד רשויות מקומיות רבות פועלות קרנות שונות )להל  הקרנות( כדי לסייע לה
להגשי את יעדיה בתחומי הפיתוח ,החינו והתרבות ,החברה ,הרווחה ועוד.
הרשויות המקומיות משתתפות על פי רוב בהנהלת הקרנות ומכוונות את פעילות
הלכה למעשה .לצור השגת מטרותיה מקיימות הקרנות פעילות נרחבת ורצופה
להתרמת כספי באר ובחו"ל.
הקרנות פועלות כישויות משפטיות נפרדות .מרבית עמותות רשומות אצל רש
העמותות במשרד המשפטי )להל  הרש( ,וה גופי שהוקמו שלא למטרות
רווח .הקרנות התאגדו כעמותות כדי שיוכלו לגייס משאבי כספיי ואחרי
מתורמי באר ובמיוחד מחו"ל 1ובעיקר לש הקמת מבני ומתקני ורכישת ציוד
לרווחת התושבי ברשות המקומית שבה פועלת כל קר.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה עשה ביקורת בחודשי מרס  2009עד ינואר  2010על פעילות
של קרנות בעלות זיקה לרשויות מקומיות .לצור ביצועה של ביקורת זו החליט
מבקר המדינה להחיל את סמכותו על ארבע קרנות הפועלות לצד רשויות מקומיות.
הביקורת נעשתה בעיריית תל אביביפו ובקר תל אביב לפיתוח )להל  קר תל
אביב(; בעיריית נהרייה ובקר לפיתוח נהרייה )להל  קר נהרייה(; במועצה
המקומית קדומי ובקר קדומי לפיתוח )להל  קר קדומי(; בעיריית אשקלו
ובקר אשקלו .בדיקות השלמה נעשו במינהל לשלטו המקומי וברשות התאגידי
שבמשרד הפני.
ואלה הנושאי העיקריי שנבדקו :מוסדות הקרנות; נוהלי עבודת והמבנה הארגוני
שלה; הגדרת גבולות הסמכות בי הקרנות ובי הרשויות המקומיות והגדרת
הפעילות שלה; התקשרויות של הקרנות; ביצוע עבודות פיתוח; נסיעות לחו"ל של
עובדי הקרנות ומנהליה; תשלומי שכר ותשלומי נלווי; החזרי הוצאות; גביית
עמלות ודמי ניהול; העברת תרומות באמצעות הקרנות; מעקב ובקרה.
__________________

1

התנאי העיקריי להכרה בתרומות אלו אצל גופי השלטו במדינות שבה ה מגויסות ה שהגו
המקבל את התרומות עוסק בפעולות המוגדרות צדקה ) (charityואי לו זיקות מהותיות לרשויות
הממשל או לרשויות מקומיות.
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עיקרי הממצאי
בידי משרד הפני לא היה מידע על פעילות של הקרנות ,היקפה ומאפייניה.
למשרד הפני ג לא היה מידע על מעורבות הרשויות המקומיות בהנהלות של
הקרנות ועל תחומי נוספי כגו תחומי תקציב ,פעולות משיקות ומשותפות ,מת
שירותי מוניציפליי ,הקמה וביצוע של פרויקטי ועוד.
בהיעדר מידע של על פעילות הקרנות שלצד הרשויות המקומיות ,אס( משרד
מבקר המדינה מידע על  76מה .המידע נאס( ממאגר הכולל כ 31,000עמותות
שהרש מנהל אותו.
מבדיקת הפעילות של מוסדות ארבע הקרנות בשני ) 20082006להל  השני
שנבדקו( עלה כי האספה הכללית של קר נהרייה והאספה הכללית של קר קדומי
לא התכנסו כלל בשנת  .22008האספות הכלליות של קרנות תל אביב ,נהרייה
וקדומי לא דרשו ,בדר כלל ,דוחות על פעולות ועדת הביקורת ולא דנו בה .תפקוד
הוועדי המנהלי של קרנות נהרייה ,קדומי ואשקלו היה לקוי ביותר .כ
לדוגמה ,הוועד המנהל של קר נהרייה לא קבע את תדירות התכנסותו ,הוועד המנהל
של קר אשקלו לא התכנס בשני  2006ו 2007ובשנת  2008התכנס רק פע אחת.
ועדת הביקורת של קר נהרייה לא התכנסה כלל בשני שנבדקו ,ואילו ועדת
הביקורת של קר קדומי התכנסה פע אחת בלבד בשני  2006ו 2007ולא
התכנסה כלל בשנת .2008
בעניי קביעת נוהלי העבודה בענייני שבה עוסקות הקרנות עלה כי קר אשקלו
)למעט נוהל התקשרויות ורכישות( וקר קדומי לא קבעו נהלי בכתב לצור
הסדרת פעילות במכלול התחומי האמורי; בקר נהרייה הוכ נוהל אחד בלבד
בשנת  2001לטיפול בבקשות המופנות אל הקר כדי לסייע לנזקקי; בקר תל אביב
לא נקבעו נהלי בכתב להעסקת עובדי.
בקר קדומי ,שבה מועסקי  23עובדי ,לא הוגדר המבנה הארגוני ,וממילא לא
הוגדרו הדרגי המקצועיי והניהוליי הדרושי לה.
ליקויי מהותיי נמצאו ג בהתנהלות של הרשויות המקומיות שנבדקו בנוגע
לאות קרנות ,ואלה ה:
 .1עיריית נהרייה והמועצה המקומית קדומי לא הסדירו בהסכמי כתובי את
התקשרויותיה ע הקרנות ובכלל זה את הזכויות והחובות של כל צד.
 .2בהיעדר הסכ בי עיריית נהרייה וקר נהרייה ,לא הוסדרו תחומי הפעילות של
העירייה והקר .כ לדוגמה ,עובדי עיריית נהרייה קבעו את אמות המידה לחלוקת
מענקי לסיוע בכס( ובשווה כס( לנזקקי ,ואילו את המענקי חילקה הקר .ולא זו
בלבד אלא שעיריית נהרייה א( פרסמה וניהלה את המכרז לבחירת נות השירות
לאספקת מוצרי החשמל שחולקו לנזקקי באוגוסט  ;2007בראש ועדת המכרזי
עמד באותה העת מ"מ ראש העירייה שכיה ג כסג יו"ר הקר.
__________________

2
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בחוק העמותות ,התש" ,1980נקבע כי האספה )המועצה( הכללית תתכנס לא פחות מאחת לשנה.
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) .3א( בפברואר  2007נחת הסכ למפרע בי עיריית אשקלו ובי קר אשקלו
לאספקת שירותי רווחה וקהילה לשני  ,20072006שתוקפו הואר באופ אוטומטי
לשנה נוספת והוא פג ב .31.12.08עד ינואר  ,2010מועד סיו הביקורת ,טר הואר
ההסכ .למרות זאת המשיכה הקר לתת שירותי לעירייה.
)ב( קר אשקלו העסיקה  67עובדי שעבדו במחלקות העירייה ובבתי הספר שלה
כעשר שני ויותר ,בלא שהעירייה בחנה את יחסי העבודה בינה ובי העובדי
המועסקי באמצעות הקר ,ה בנוגע לתקינות הסדר ההעסקה של עשרות עובדי
באמצעות גור חיצוני וה בנושא המחויבות העתידית של העירייה בגי צורת
העסקה זו .זאת ועוד ,העירייה רכשה מהקר את שירותי כוח האד האמורי לעיל
בלא שקיימה מכרז כנדרש בחוק ובתקנות.
 .4ההחלטות שהתקבלו בעיריית תל אביביפו על שיעור השתתפותה בפרויקטי
שיזמה הקר לא התבססו על מידע בנוגע לפערי התכנו והתקציב של הפרויקטי,
והתנהלות זו גרמה לעירייה להגדיל את השתתפותה ,לעתי באופ ניכר ,בנטל
התקציב הנוס( שנדרש לביצוע הפרויקטי.
הקרנות שנבדקו ה גופי בעלי מאפייני ציבוריי מובהקי ,א בשעת ביצוע
עבודות מוניציפליות לא נהגו על פי העקרונות המנחי גופי ציבוריי בפעילות
בתחו זה .כ לדוגמה ,קר תל אביב לא הקפידה לקיי הליכי בחירה פומביי
ותחרותיי בעת שהתקשרה ע קבלני בהיק( כספי של מאות אלפי דולרי;
קרנות תל אביב ואשקלו לא קבעו נוהל למסירת עבודות ליועצי ,והטעמי לבחירת
היועצי בכל פרויקט לא תועדו; קר אשקלו התקשרה ע ספקי בסכומי
כספיי ניכרי בלי לקיי הלי בחירה פומבי ותחרותי.
הנסיעות לחו"ל של עובדי ושל אישי נבחרי במסגרת הקרנות ה מרכיב מהותי
ומרכזי בעבודתה של הקר .למרות זאת ,קר תל אביב ,קר נהרייה וקר קדומי לא
קבעו נהלי בכתב בנושא הנסיעות לחו"ל ,אשר יפרטו את שלבי הטיפול והאישור
של כל נסיעה בתפקיד לחו"ל ,החל בזיהוי הצור או היזמה לנסיעה ,עבור במת
אישור סופי לנסיעה וכלה בדיווח על תוצאות הנסיעה .הנוסעי לחו"ל מטע קרנות
קדומי ונהרייה ג לא נדרשו לדווח למוסדותיה ולא דיווחו ,בדר כלל ,על תוצאות
הנסיעות ועל סכומי התרומות שנאספו.
נמצאו ליקויי ג בעניי תשלו שכר של עובדי קר תל אביב ,כלהל :השכר
המשול לכל אחד מעובדי הקר לא נקבע במהל השני על פי אבני בוח כלשה,
שיבטיחו ניהול מדיניות שכר קבועה המאפשרת מחד גיסא גמישות ניהולית ומאיד
גיסא מנוהלת על פי אמות מידה ציבוריות; למנכ"ל הקר שול מדי חודש בחודשו
כ 2,300ש"ח "פיצוי שווי רכב" ,שלא לפי הסכ העבודה שהקר חתמה עמו ובניגוד
למקובל לגבי מנכ"לי במשרדי ממשלה; בסתירה לחוזה שחתמה הקר ע גַייסות
התרומות ,שנקבע בו כי כל אחת מה תהיה זכאית להחזר נסיעות חודשי )דלק,
רישיונות וביטוח( ,העמידה הקר לכל אחת מה רכב צמוד וכ נשאה בתשלו יתר
של כ 30,000ש"ח לשנה.
קר אשקלו שילמה למנכ"ל היוצא פיצויי פיטורי שלא היה זכאי לה על פי
ההסכ שנחת עמו .תשלו חורג זה הסתכ ב 276,570ש"ח.
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נמצאה זיקה עסקית בי עו"ד העומד בראש משרד עורכי הדי שהעניק שירותי
לקר תל אביב )להל  ראש המשרד( לבי מנכ"ל קר תל אביב ,שנהג לאשר את
החשבונות לתשלו שכר הטרחה לאותו משרד עורכי די .הבדיקה העלתה כי ראש
המשרד הוא ג הבעלי של חברה בע"מ שהתאגדה ונרשמה כחברה באפריל 2004
)להל  החברה( ,ועל פי הרישומי ברש החברות הוא ג מחזיק ב 58%מהו
המניות שלה .ראש המשרד שימש בחברה ג דירקטור .ממסמכי החברה ברש
החברות עלה כי מנכ"ל קר תל אביב החזיק ממאי  2004ב 5%מהו המניות של
החברה ,וכי ראש המשרד הודיע לרש החברות ביולי  2006על מינויו של מנכ"ל
הקר לדירקטור בחברה בנובמבר  .2004כ ,משנת  2004פעל מנכ"ל קר תל אביב
בניגוד ענייני לכאורה כשטיפל בנושאי הנוגעי להעסקתו של עור הדי בקר,
ונוצרה זיקה עסקית של ממש בינו ובי עור הדי .המנכ"ל לא דיווח על קיומה של
הזיקה העסקית לוועד המנהל של הקר כדי שיחליט בנושא על פי חוות דעת
משפטית.
בעניי דמי הניהול שגבתה קר תל אביב מעיריית תל אביביפו עלה כי ה לא כיסו
בשני  20072006את הוצאות ההנהלה ,את ההוצאות הכלליות ואת הוצאות
הנציגויות בחו"ל ,ונוצרו גירעונות שנתיי בס כ 2.9מיליו ש"ח ו 1.9מיליו ש"ח
כסדר השני .עוד עלה כי בהסכמי שנחתמו בנוגע לכל פרויקט בי העירייה לקר
לא צוינו דמי הניהול שהקר אמורה לגבות ,ומוסדות העירייה לא דנו בדמי הניהול
שהקר גבתה ולא אישרו אות.
קר קדומי העסיקה גַייסת תרומות שפעלה בהתנדבות וג עסקה בקשר ע
התורמי .הקר לא הסדירה בהסכ כתוב את מערכת היחסי בינה ובי המתנדבת
ולא הסדירה את הגדרת תפקידה ואחריותה ,את אופ שמירת המסמכי והמידע על
התורמי ,את העברת הדיווחי השוטפי לקר ,את שמירת הסודיות בנוגע
להעברת מידע על התורמי לגופי אחרי ,את מימו הנסיעות לחו"ל ואת החזרי
ההוצאות בגי אירוח .את כל המסמכי הקשורי לתרומות שנאספו על ידי הקר
ובה ג המטרה שלשמה ניתנה התרומה והמכתבי שהוצאו לתורמי ,ניהלה
המתנדבת שהופקדה על איסו( התרומות מביתה שביישוב קדומי .בביתה הייתה
ג תוכנה ע מאגר נתוני שפותחה במימו הקר ואפשרה מעקב אחרי תורמי
ותרומות .בתיקי הקר לא היה מידע על פרטי התורמי וכתובותיה.
במשרדי קר תל אביב באר לא נמצאו שמות התורמי וכתובותיה .בקר אשקלו
לא היה גור שטיפל בגיוס תרומות מחו"ל ,והיא לא ניהלה מאגר נתוני או מידע על
תורמי פוטנציאליי מחו"ל .קר קדומי לא קיבלה דיווחי מפורטי על
התרומות שהתקבלו לפי שמות הפרויקטי והתורמי ולא ערכה התאמות
ברישומי בי ההכנסות באר ובי ההכנסות של הנציגות בחו"ל.
קר תל אביב לא הכינה תקציב שנתי מפורט בנוגע לנציגויותיה בחו"ל הכולל דברי
הסבר .התקציב אמור לכלול מידע על מספר העובדי המועסקי ועלות שכר ועל
התקשרויות ע יועצי ונותני שירותי .מידע זה ג לא נכלל בדוחות הכספיי של
כל נציגות .ג קר קדומי לא הכינה תקציב שנתי לנציגות הקר בארצות הברית ע
פירוט ההוצאות הצפויות לעובדיה דוגמת שכר ,הוצאות אחזקה והוצאות משרדיות.
ועוד ,הנהלת קר קדומי לא דנה בפעילותה של הנציגות.
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קר תל אביב העבירה בשני שנבדקו לגופי שוני ס של כ 20מיליו ש"ח )רוב
הסכו נית לתאגידי עירוניי ולעמותות עירוניות( ,בלא שתבעה שיוגשו לה
בקשות ע המסמכי הנדרשי לפי נוהל כתוב שהיה בידיה; הקר ג לא דרשה
שהגופי מקבלי התרומות יעמדו בתנאי שנקבעו בנוהל ,לא פיקחה על השימוש
בתרומות שהעבירה ולא עקבה אחריה .קר קדומי העבירה בשני שנבדקו לגופי
שוני כ 3.3מיליו ש"ח; רוב הסכו נית לגופי שמטרותיה דומות למטרות
הקר .הכספי הועברו בלי שהאספה הכללית התכנסה וקיבלה החלטה בעניי
העברת ובלא שקיימה בקרה על ניצול.

סיכו והמלצות
דוח זה חוש( ליקויי מהותיי בפעילות של הקרנות שנבדקו וג בעבודת של
הרשויות המקומיות אל מול הקרנות הפועלות לצד .ראוי כי משרד הפני יפעל
ליישו תיקו הליקויי העולי מביקורת זו ,בכלל הקרנות הפועלות לצד הרשויות
המקומיות.
כדי להסדיר את הטעו תיקו בפעילות של קרנות ,עליה להשתית ראשית לכול את
עיקר פעילות על הסדרי עבודה כתובי שמוסדותיה ומנהליה בחנו ואישרו אות.
נוהלי עבודה אלו אמורי להגדיר את גבולות הפעילות ,את הליכי קבלת ההחלטות,
את הגורמי המוסמכי לקבל החלטות בכל נושא ואת הפיקוח על קיו ההליכי
שנקבעו .על הנהלי ג לפרט את מכלול השיקולי והנימוקי שמבססי כל
החלטה ארגונית של הקרנות .כמו כ ,על הנהלי לקבוע עקרונות ואמות מידה
לקביעת השכר של העובדי ולהסדיר את נושא דמי הניהול ושיעור .יותר מזה,
מכיוו שהקרנות ה גופי בעלי מאפייני ציבוריי ,והפרויקטי המוניציפליי
שה מבצעות נעשי ברוב במימו ציבורי ,עליה לפעול בשקיפות ולהבטיח שוויו
הזדמנויות לכול.
שנית ,בעניי הנסיעות לחו"ל ,חובה להתקי תכנית עבודה שנתית מפורטת שהנהלת
הקר תדו בה ותאשרה .היקפ של הנסיעות ועלות מחייבי ג להגדיר משימות
לביצוע בטר הנסיעה כדי שיהיה אפשר לבחו את יעילותה לאחר שוב של
הנוסעי .בשוב של הנוסעי בתפקיד מטע הקר לחו"ל חייב כל אחד מה
למסור דיווח מפורט על שהותו בחו"ל ,הפעולות שביצע ותוצאות נסיעתו ,ומ הראוי
שמנהלי הקר יבחנו דיווחי אלו.
שלישית ,על הרשויות המקומיות מוטלת חובה להסדיר את הקשרי שה מקיימות
ע הקרנות הפועלות לצד בהסכמי כתובי ,ואלו יובאו לאישור של מועצת
הרשות המקומית והוועד המנהל של הקרנות .עליה ג מוטלת חובה לחזק את
הפיקוח והבקרה על המתרחש בקרנות בייחוד בכל הנוגע לפרויקטי משותפי שה
מבצעות ,לבסס את החלטותיה בדבר השתתפות על מידע מלא בנוגע לתכנו
ולתקצוב של הפרויקטי ולהיות מעורבות בהלי ביצוע .על הפיקוח והבקרה
להתבצע באמצעות מנגנו שיהיה מנותק מראש הרשות )או מסגנו( ,משו שלא רק
שהוא מכה כיו"ר הקר אלא שהוא ג פועל בתור הגור המזמי והגור המבצע.
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ועוד ,על משרד הפני מוטלת חובה לרכז ולנהל את המידע על פעילות של עשרות
קרנות הפועלות לצד רשויות מקומיות .מידע זה אמור לעצב תשתית ללימוד מאפייני
הזיקות בי הרשויות המקומיות ובי הקרנות כדי להנחות ולכוו את הרשויות
המקומיות בכל הנוגע לקיו קשרי משפטיי ,תקציביי ומינהליי ע הקרנות.
עוד מוטלת עליו חובה לגבש הנחיות לגופי האלה שבמהות ה גופי ציבוריי.

♦
מבוא
ליד רשויות מקומיות רבות פועלות קרנות שונות )להל  הקרנות( כדי לסייע לה להגשי את
יעדיה בתחומי הפיתוח ,החינו והתרבות ,החברה ,הרווחה ועוד .הרשויות המקומיות משתתפות
על פי רוב בהנהלת הקרנות ומכוונות את פעילות הלכה למעשה .לצור השגת מטרותיה
מקיימות הקרנות פעילות נרחבת ורצופה להתרמת כספי באר ובחו"ל.
הקרנות פועלות כישויות משפטיות נפרדות .מרבית עמותות רשומות אצל רש העמותות במשרד
המשפטי )להל  הרש( ,וה הוקמו על פי חוק העמותות ,התש") 1980להל  חוק
העמותות( ,כלומר ה גופי שהוקמו שלא למטרות רווח .הקרנות התאגדו כעמותות כדי שיוכלו
לגייס משאבי כספיי ואחרי מתורמי באר ובמיוחד מחו"ל 3ובעיקר לש הקמת מבני
ומתקני ורכישת ציוד לרווחת התושבי ברשות המקומית שבה פועלת כל קר.
א %על פי שמרבית הקרנות ה עמותות פרטיות ,לרוב מאפייני של גו %ציבורי :ה הוקמו בידי
רשויות מקומיות שלא למטרת רווח כדי לגייס תרומות שישמשו לרווחת תושביה ,נבחרי הרשות
או פקידי בכירי ברשות משתתפי על פי רוב בהנהלותיה ,ובדר כלל ראש הרשות הוא ראש
הקר; חלק מנהלות בעבור הרשות המקומית עבודות פיתוח בסכומי כס %גדולי ,לעתי ג
במימו חלק ניכר מ העלות של הרשות המקומית ,קצת מסייעות למלא פונקציות עירוניות.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה עשה ביקורת בחודשי מרס עד נובמבר  2009על פעילות של קרנות בעלות
זיקה לרשויות מקומיות .לצור ביצועה של ביקורת זו החליט מבקר המדינה להחיל את הביקורת
על ארבע קרנות הפועלות לצד רשויות מקומיות .ב 2.2.09החליט מבקר המדינה ,בתוק %סמכותו
לפי סעי (7)9 %וסעי (8)9 %לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ )להל  החוק(,
להחיל על קר נהרייה ,על קר קדומי ועל קר תל אביב את ביקורת המדינה בכל התחומי
שבה עוסק החוק; ב 22.9.09החליט מבקר המדינה ,בתוק %סמכותו לפי סעי (8)9 %לחוק,
להחיל על קר אשקלו את ביקורת המדינה.
__________________
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התנאי העיקריי להכרה בתרומות אלו אצל גופי השלטו במדינות שבה ה מגויסות ה שהגו
המקבל את התרומות עוסק בפעולות המוגדרות צדקה ) (charityואי לו זיקות מהותיות לרשויות
הממשל או לרשויות מקומיות.
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משרד מבקר המדינה בדק את פעילות של ארבע הקרנות הללו בשני ) 20082006להל  השני
שנבדקו( וכ את הרשויות המקומיות שלצד פעלו )עיריות אשקלו ,נהרייה ,תל אביביפו
והמועצה המקומית קדומי( .ואלה הנושאי העיקריי שנבדקו :מוסדות הקרנות; נוהלי עבודת
והמבנה הארגוני שלה; הגדרת גבולות הסמכות בי הקרנות ובי הרשויות המקומיות והגדרת
פעילות; התקשרויות של הקרנות; ביצוע עבודות פיתוח; נסיעות לחו"ל של עובדי הקרנות
ומנהליה; תשלומי שכר ותשלומי נלווי; החזרי הוצאות; גביית עמלות ודמי ניהול; העברת
תרומות באמצעות הקרנות; מעקב ובקרה .בדיקות השלמה נעשו במינהל לשלטו המקומי
וברשות התאגידי שבמשרד הפני.

היקפה ומאפייניה של פעילות הקרנות לפיתוח
מאפייני הזיקות של הקרנות לרשויות המקומיות
את הזיקות של הקרנות אל הרשויות המקומיות אפשר לאפיי מבחינת השותפות בהנהלת הקר
ומבחינת הזיקה הכספית ,לרבות תקצוב פעולותיה של הקר.
אפשר להצביע על שלושה דגמי של שותפות בהנהלה) :א( הרשות המקומית מייסדת את הקר
ובידיה לפחות מחצית מכוח ההצבעה בקר )נציגי הרשות המקומית בוועד המנהל של הקר ה
בדר כלל ראש הרשות המקומית ,חברי מועצה או ממלאי תפקידי ברשות( .במקרה זה תיחשב
הקר כתאגיד עירוני )עמותה עירונית( על פי סעי249 %א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל 
פקודת העיריות( .על עמותה עירונית חלי דיני מיוחדי כבר משלב ייסוד העמותה שמטרת בי
השאר לקבוע מנגנוני פיקוח נוספי של משרד הפני על התנהלות הרשות המקומית; )ב( בידי
הרשות המקומית פחות ממחצית כוח ההצבעה בקר .בוועד המנהל של הקר חברי נציגי הרשות
המקומית ,חברי מועצה או ממלאי תפקידי ברשות )לעתי ראש הרשות המקומית מכה בתפקיד
יו"ר הקר(; )ג( אי בוועד המנהל של הקר נציגי של הרשות המקומית.
בנוגע לזיקה הכספית אפשר לציי שלושה דגמי עיקריי :האחד ,הרשות המקומית מעניקה לקר
תמיכות לפי הנוהל למת תמיכות של הרשויות המקומיות; השני ,הרשות המקומית מתקצבת את
פעולותיה השוטפות של הקר )כאילו הייתה עמותה עירונית(; השלישי ,הרשות המקומית רוכשת
שירותי מהקר ולש כ היא מתקשרת עמה בהסכמי לרכישת השירותי.
עיריית תל אביביפו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי קר תל אביב היא
ישות משפטית עצמאית ,בעלת זכויות וחובות נפרדות ,וכדי שהקר תוכל להוסי %לגייס תרומות
מחו"ל ,היא פועלת במתכונת שאינה מקיימת זיקות משפטיות פורמליות לעירייה.
˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ,Ô¯˜‰ Ï˘ ‰„ÒÂÂÈ‰ Ê‡Ó˘ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘‡¯ ,˘„Á ‰ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ¯Á·˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎÂ Ô¯˜‰ ¯"ÂÈ „È˜Ù˙· Ô‰ÈÎ „ÈÓ˙ ÂÙÈ-·È·‡ Ï
˙ÂÈÂÎÓÒ ¯"ÂÈÏ ‰˜Ó Ô¯˜‰ ÔÂ˜˙ ,ÔÎ‡Â .Ô¯˜‰ ¯"ÂÈ „È˜Ù˙ ˙‡ Ì‚ ·ÊÚ ‡ˆÂÈ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
¯,‰Ú¯Î‰ ˙ÂÎÊ ÂÏ ˙˙ÈÂ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰‰· ¯·Á ¯"ÂÈ‰) ¯Á‡ ¯·ÁÏ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Â·Á
‡ÁÂÎ‰ ÏÚ ÛÒÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ˘È˘ Ô¯˜‰ ¯"ÂÈ „È˜Ù˙· ˙ÂÙÈˆ¯‰ .(‰ÏÂ˜˘ ‰Ú·ˆ‰‰ Ì
˘.‰Ï‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ Ì‰ Ô¯˜‰ ÔÂ˜˙ ÂÏ ‰˜Ó
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קר נהרייה טענה לפני משרד מבקר המדינה בפברואר  ,2010לאחר סיו הביקורת בקר ,כי הקר
לפיתוח נהרייה היא עצמאית לחלוטי ,העירייה אינה משתתפת בהנהלתה וא %אינה תומכת בה
תקציבית .לפיכ אי להחיל על הקר את ביקורת המדינה ,ולא די בקביעה כי קיימת "חפיפה
פרסונאלית מסוימת" כדי להצדיק סברה שלפיה עיריית נהרייה משתתפת בהנהלת הקר.
È˘ È„È· ÏÚÂÙ· Ô¯˜‰ ‰Ï‰Â 1999 ˙˘ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÈÈ¯‰ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ¯Á·Î ¯ÂÓ‡‰ ¯Â˘Ú‰ Í˘Ó ÔÓÊ·-Â· Â‰ÈÎ ¯˘‡ ‰Ï‰‰ È¯·Á
˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ „È˜Ù˙· ÌÂÈ‰ „ÚÂ 1998 ˙˘ Ê‡Ó Ô‰ÎÓ ,‚·Ò È˜'‚ ¯Ó ,ÔÂ˘‡¯‰ .‰ÈÈ¯‰
„Â„ ¯Ó ,È˘‰ ;(‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ÍÈ˘Ó‰ ÔÎÏ‰Ó·˘ ÌÈÈ˙˘Î ËÚÓÏ) ‰ÈÈ¯‰
˜„˜ÏÁ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·ÁÎ 2008 ˙˘ ÛÂÒ „ÚÂ 1998 ˙˘ Ê‡Ó ‡Â‰ Û‡ Ô‰ÈÎ ,˘Â
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ˙Â¯˘Ó È‡˘Â ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Ó"ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ô‚ÒÎ Û‡ ‰ÙÂ˜˙‰Ó
·‰ÈÈ¯‰ Ô¯˜ ˙Ï‰‰· Ì‚ ÌÈ„È˜Ù˙ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· Â‡ÏÈÓ ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ
·.‰ÈÈ¯ÈÚ·Â Ô¯˜· ‰ÓÂ„ ˜ÂÒÈÚ· ˙Á‡ ‡ÏÂ ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ Í˘ÓÏÂ ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ,˙Â·È˜Ú
ÔÈ· ‰˜ÈÊ ÏÚ ‰‡¯Ó Ô¯˜·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÂ˘ ˙Â¯˘Ó È‡˘Â Ï˘ ‰Â‰Î‰ È„ÚÂÓ· ˜„˜Â„Ó ÔÂÈÚ
·ÈÎ¯ ÌÈÈ˜˙Ó ‰Ï‡· Ì‚ .Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ„È˜Ù˙· ‰Â‰Î‰
".‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˘¯„‰ "‰Ï‰‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰
קר אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי היא עמותה עצמאית בלי
מטרות רווח הפועלת לטובת העיר ולרווחת תושביה ,אי היא גו %ציבורי ואי לה מאפייני
היוצרי זיקה לעיריית אשקלו .כ ,לעירייה אי שותפות כלשהי בהנהלת הקר ,אי הקר מקבלת
תמיכות מהעירייה ,ההתקשרות שיש לקר ע העירייה נעשית על בסיס קבלני למת שירותי,
והיא פועלת בתיאו ע העירייה ובאמצעות התרמת כספי בחו"ל לקידו פרויקטי עירוניי.
ÈÙÏ Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÈÈÙ‡Ó ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
(8)9 ÛÈÚÒ Ï˘ Â¯„‚Ï Ô¯˜‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ‰ Ì‰ (ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘) ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰Ó ‰ÏÂÚ‰
Ú‚Â· ÛÈÚÒ‰ ÔÂ˘Ï ÈÎ Ô¯˜‰ ÈÙÏ ˘È‚„‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁÏ
ÔÂÂ‚Ó ÏÈÎ‰Ï ‰· È„ (‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â·¯Ú ,‰·ˆ˜‰ ,ÔÈÙÈ˜Ú· Â‡ ÔÈ¯˘ÈÓ·) ‰ÎÈÓ˙· Í¯ÂˆÏ
¯.ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜ Ï˘ Ì‚ÂÒÓ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ·Á

המידע שבידי משרד הפני על פעילות הקרנות
פעילות של הקרנות קשורה קשר מובהק וממשי לפעילות של הרשויות המקומיות .מדובר
בפעילויות בנושאי הקמת תשתיות ומוסדות ,בקיו פעילויות רווחה ,חינו ,תרבות ועוד .קיומו
של מידע המרוכז במשרד הפני על פעילות של הקרנות ,על היקפה ומאפייניה דרוש מכמה
סיבות:
 .1בנוגע לפעילות של קרנות הפועלות כעמותות עירוניות נדרש משרד הפני לפקח עליה
ולעקוב אחריה לפי נהלי שקבע והפי לכלל הרשויות המקומיות.
 .2לא אחת דומי מאפייני הפעילות של רבות מהקרנות לאלו של קרנות עירוניות ,ואול אי
ה נחשבות ככאלו בשל כוח ההצבעה של נציגי הרשות ,ששיעורו פחות מ .50%עמותות אלו
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ייחשבו כ"עמותות מעי עירוניות" .4פעילות של עמותות אלו לצד הרשויות המקומיות מעוררת
סוגיות שונות הנוגעות לאופ שבו מנהלת הרשות המקומית את קשריה ע הקרנות הללו .הדבר
דורש הכוונה ופיקוח של משרד הפני.
 .3במסגרת הבקרה שמבצע משרד הפני בכלל הרשויות המקומיות נדרש ממנו להיות ער
לזיקות השונות שיש לרשות המקומית ע הקר וא %לפקח על האופ שבו מנהלת הרשות
המקומית את קשריה ע הקר.
בספטמבר  2005מסר משרד הפני למשרד מבקר המדינה ,כשהתייחס לטיוטת דוח הביקורת על
"פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות" ,כי הוא ייער להקמת מאגר מידע בכל הקשור
לתאגידי עירוניי ובנוגע ל"עמותות מעי עירוניות".
··,˙Â¯˜‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È„È· ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ˙‡Ê‰ ˙¯Â˜È
„¯˘ÓÏ .2005 ¯·ÓËÙÒÓ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÓÚ ‡Ï Û‡ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ,‰ÈÈÈÙ‡ÓÂ ‰Ù˜È‰
,ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÂÁ˙ ÏÚÂ ˙Â¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏ‰‰· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ÌÈÙ‰
Ï˘ ÚÂˆÈ·Â ‰Ó˜‰ ,ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ,˙ÂÙ˙Â˘ÓÂ ˙Â˜È˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ,·Èˆ˜˙ ÔÂ‚Î
.ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
משרד הפני מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הקי בתחילת שנת  2009אג %בכיר
לתאגידי עירוניי ,וחלק מיעדיו ה למפות ,להקי ולנהל מאגר מידע על התאגידי העירוניי
הכולל "תאגידי מסוג קרנות"; תהלי המיפוי והקמת המאגר ,לרבות פיתוח מערכת ממוחשבת
מתאימה" ,נמצאי בעיצומ".
Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ Ï‰ÏÂ ÊÎ¯Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡ ‰Ê Ú„ÈÓ .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â¯˘Ú
‰ÂÂÎ‰Â ‰ÈÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ˙Â¯˜‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ‰ ÈÈÈÙ‡Ó „ÂÓÈÏÏ
˘ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰Â ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ,ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ¯˘˜‰ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï
.˙Â¯˜‰ ÌÚ

מידע ראשוני שאס משרד מבקר המדינה
בהיעדר מידע של על פעילות הקרנות שלצד הרשויות המקומיות ,אס %משרד מבקר המדינה
מידע על  76מה ,רוב פעלו לצד עיריות .5המידע נאס %ממאגר הכולל כ 31,000עמותות שמנהל
הרש.
לפי מידע שנאס %בביקורת מתיקי העמותות המתנהלי אצל הרש ,אפשר להצביע על כמה
מאפייני ודפוסי פעולה של הקרנות הללו כלהל:
__________________

4
5

ראו מבקר המדינה ,(2005) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,בפרק על "פעולות רשויות
מקומיות באמצעות עמותות" ,עמ' .137
 43עיריות 20 ,מועצות מקומיות ו 13מועצות אזוריות.
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 .1רוב רוב של הקרנות הוקמו כדי לאסו %תרומות שישמשו לרווחת תושבי הרשות המקומית
שלידה הוקמה הקר.
 .2רוב הקרנות ניסחו בכלליות רבה את מטרותיה בתקנו .נוסח המטרות הנפו נוקט לשו
שעיקרה :ליזו ,לארג ,לבצע ,להחזיק ולנהל מפעלי תרבות ,חברה ,ספרות ,אמנות ,מוזיקה
ומחול ,השכלה ותאטרו; לטפח ולעודד שיתו %פעולה והבנה בי חלקי האוכלוסייה השוני;
להעניק מלגות ,מענקי ופרסי לפי מטרות העמותה.
 20 .3מהקרנות הוקמו בשני  33 ;19901981קרנות הוקמו מ 1991עד  ,2001ו 23קרנות
הוקמו לאחר שנת .2001
להל תרשי המתאר את המבנה הניהולי של  76הקרנות:

.4

úåðø÷ä ìù éìäðéîä äðáîä
øçáð úåçôì äìäðäá úåâéöð
ãçà øéëá úåùø ãáåòì åà
(26.3%) úåðø÷ 20

òåãé àì ,íéðåúð ïéà
(30.3%) úåðø÷ 23

àåä ïø÷ä ø"åé
úåùøä úöòåî øáç
(5.3%) úåðø÷ 4

úåùøä ùàø àåä ïø÷ä ø"åé
(38.2%) úåðø÷ 29

מהתרשי עולה כי ב 38%מהקרנות יו"ר הקר הוא ג ראש הרשות )וב  5%יו"ר הקר הוא
חבר מועצת הרשות( ,ובהנהלות של  26%מהקרנות יש נציגות לפחות לנבחר אחד או לעובד רשות
בכיר אחר.
 .5חלק מהקרנות מעסיקות עובדי בשכר לביצוע פעולות העמותה וחלק אינ מעסיקות
עובדי כלל.
 .6בתרשי שלהל נרשמו נתוני על היק %הפעילות הכספית השנתית הממוצעת בשני
שנבדקו של  55מהקרנות שלגביה נמצא מידע על כ בתיקי רש העמותות:6

__________________

6

462

בנוגע ל 21קרנות ,הנתוני #בתיקי הקרנות אצל רש #העמותות אינ #מעודכני #לשני #האחרונות,
בייחוד משו #שחלק %אינ %פעילות.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

úåðø÷ä ìù úéúðùäå úéôñëä úåìéòôä ó÷éä
ç"ù ïåéìéî 150 ãò 13-î
(18%) úåðø÷ 10

ç"ù ïåéìéî 1-î úåçô
(42%) úåðø÷ 23

ç"ù ïåéìéî 10 ãò 5.1-î
(15%) úåðø÷ 8

ç"ù ïåéìéî 5 ãò 1-î
(25%) úåðø÷ 14

 17 .7מ 55הקרנות לא הגישו לרש העמותות בשני האחרונות דוחות כספיי על
פעולותיה.7

הקרנות שנבדקו בביקורת רקע כללי
כאמור ,משרד מבקר המדינה בח ארבע קרנות הפועלות בתל אביב ,בנהרייה ,באשקלו ובקדומי
שבה קיימת זיקה בי פעולות הקר לרשות המקומית.8
להל נתוני מעודכני למועדי עריכת הביקורת ,על אודות המטרות של הקרנות שנבדקו כפי
שנקבעו בתקנוני שלה ,מספר העובדי המועסקי בה ומספר חברי האספה הכללית והוועד
המנהל שלה:

__________________

7
8

בצפת ) 2קרנות( ,בהרצלייה ,בעכו ) 2קרנות( ,באלפי מנשה ,בג'לג'וליה ,בגני תקווה ,בעזתה ,בבית
שמש ,בלב הערבה ,במעלות תרשיחא ,בתל מונד ,באלעד ,בבית"ר עילית ,בגזר ובירוח.#
בשני ,20082007 #לבקשת ארבע הקרנות )שהתאגדו כאמור בעמותות( נת %לה #רש #העמותות
אישור ניהול תקי %בו צוי %כי "העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להודעות
ופרוטוקולי."#
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Ô¯˜‰

˙‡¯ÍÈ
„ÂÒÈÈ‰

(ÔÂ˜˙‰ ÈÙÏ) ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰

'ÒÓ
ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰

קר %תל
אביב

1982

ליזו ,#לארג ,%להקי ,#לבצע ,להחזיק ולנהל בתל
אביביפו מפעלי תרבות ,חינו( גופני ,בריאות ,מדע,
ספרות ,דת ,סעד ,צדקה ומפעלי פיתוח אחרי #וכ%
לתמו( ולהשתת* במפעלי #כאלה.

קר%
נהרייה

1996

ליזו ,#לארג ,%להקי ,#לבצע ,להחזיק ולנהל בנהרייה ) 2באמצעות 11
מפעלי תרבות ,חברה ,חינו( ,בריאות ,חינו( גופני ,חברת כ"א(
מדע ,ספרות ,דת ,צדקה ,סעד ומפעלי פיתוח אחרי#
וכ %לתמו( ולהשתת* במפעלי #אלה.
***
**
25
23
סיוע לנזקקי #וקידו #פרויקטי #חינוכיי#
וקהילתיי.#
****
11
205
ליזו ,#לארג ,%להקי ,#לבצע ,להחזיק ולנהל
באשקלו %מפעלי תרבות ,חברה ,חינו( ,בריאות,
חינו( גופני ,מדע ,ספרות ,דת ,צדקה וסעד וכ%
לתמו( ולהשתת* במפעלי #כאלה.

1995

קר%
קדומי#
1991
קר%
אשקלו%

15

'ÒÓ
'ÒÓ
È¯·Á È¯·Á
„ÚÂÂ‰ ‰ÙÒ‡‰
Ï‰Ó‰ ˙ÈÏÏÎ‰
43

*

8

5

9
9

מספר זה משוער לפי פרוטוקול האספה הכללית של הקר %מ.2.3.06
*
מספר זה אינו כולל עובדי #לפי שעות )כגו %מדריכי #ומורי.(#
**
*** מאז פברואר .2009
**** כולל שירותי כוח האד #שהקר %סיפקה לעירייה )ראו להל.(%

קר תל אביב ייחדה את מאמציה בשני האחרונות להקמה ולשיפו של מבני חינו ותרבות,
למשל ספריות ,אולמות ספורט בבתי ספר ,מוזאו ,מרכז קולנוע ,גני ילדי ומרכזי העשרה וכמו כ
חילקה מלגות.
קר נהרייה פעלה במיוחד לסייע בכס ובשווה ער כספי לנזקקי על פי חוות הדעת של מחלקת
הרווחה בעיריית נהרייה .הקר ג נהגה לחלק מלגות לסטודנטי תושבי העיר מכספי תור שייעד
את תרומתו לכ.
קר קדומי הפעילה באופ שוט בית ספר למוזיקה ,חוגי העשרה לתלמידי וחוגי לקשישי
וא עסקה בארגו אירועי תרבות לתושבי.
קר אשקלו סיפקה לעיריית אשקלו שירותי כוח אד ,בייחוד בתחומי הרווחה והחינו ,כגו
עובדי סוציאליי ,עובדי העוסקי בקליטה ועלייה ,עובדי העוסקי בקידו נוער וסייעות
כיתתיות .הקר התקשרה ע העובדי בהסכמי שנתיי והיא זו ששילמה את שכר .העובדי
מילאו תפקידי במשרדי העירייה ,במחלקותיה ובבתי הספר שבעיר .הקר א ביצעה בשני
שנבדקו פרויקטי בעלות כספית של כמה מיליוני ש"ח בכל שנה.
להל פירוט ההכנסות וההוצאות של הקרנות האלה בשני ) 2008#2006באלפי ש"ח(:
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*

2006
2007
2008

˜¯Ô
‡˘˜ÔÂÏ
12,563
15,516
19,516

˜¯Ô
˜„ÌÈÓÂ
4,026
3,432
3,120

˜¯Ô
‰ÈÈ¯‰
1,303
950
2,083

˜¯Ô
˙·È·‡ Ï
84,730
80,477
133,360

˜¯Ô
‡˘˜ÔÂÏ
12,924
16,676
19,209

˜¯Ô
˜„ÌÈÓÂ
5,171
4,130
1,954

˜¯Ô
‰ÈÈ¯‰
1,273
1,634
1,030

˜¯Ô
˙·È·‡ Ï
85,121
80,419
132,941

‰Ò Î‰‰

˜¯Ô
˙·È·‡ Ï
391
)(58
)(419

‰‡ˆÂ‰‰

˜¯Ô
‰ÈÈ¯‰
)(30
684
)(1,053

*

˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ˙ÂÒ Î‰‰ Û„ÂÚ
˜¯Ô
˜„ÌÈÓÂ
1,145
698
)(1,166

בכלל זה בניית בית כנסת )צפוני( שנכלל בדוחות הכספיי בסעי נכסי )רכוש קבוע(.

˜¯Ô
‡˘˜ÔÂÏ
361
1,160
)(307
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מהטבלה עולה כי בניגוד לשני  ,2007#2006שבה מרבית הקרנות סיימו את פעילות השנתית
בעוד כספי ,בשנת  2008סיימו הקרנות שנבדקו ,במיוחד הקרנות בנהרייה ובקדומי ,את
פעילות השנתית בגירעונות כספיי.
ראש עיריית תל אביב#יפו ,מר רו חולדאי ,משמש יו"ר הוועד המנהל של קר תל אביב מאז
דצמבר  ;1998ראש עיריית נהרייה ,מר ג'קי סבג ,משמש יו"ר הוועד המנהל של קר נהרייה מאז
ייסוד הקר ,יולי  ;1996סג ראש המועצה המקומית בקדומי ,מר קובי בראו ,משמש יו"ר הוועד
המנהל של קר קדומי מאז דצמבר  ;2007ראש עיריית אשקלו לשעבר ,מר אלי דיי ,משמש
יו"ר הוועד המנהל של קר אשקלו מאז ינואר .2009

מוסדות הקרנות

9

האספה הכללית
תפקידי האספה הכללית על פי חוק העמותות ה בי השאר לאשר דוחות על פעולות הוועד
המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת; לאשר את המאז הכספי השנתי ואת הכנסות העמותה
והוצאותיה בכל שנה; לבחור בוועד מנהל; לבחור רואה חשבו; לבחור ועדת ביקורת בעמותה
שאינה חייבת למנות רואה חשבו; לקבוע את שכרו של רואה החשבו.
לחוק העמותות צור תקנו מצוי המפרט את תפקידיה של האספה הכללית .בסעי  7לתקנו נקבע
כי תפקידי האספה הכללית ה לשמוע דוחות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת ,לדו
בה ובדוח הכספי שהגיש לה הוועד ,להחליט על אישור הדוחות ולבחור בוועד ובוועדת ביקורת.
תפקידי העמותה המפורטי בסעי  7לתקנו מחייבי את כלל העמותות מכוח הוראת סעי )12א(
לחוק.
כמו כ נקבע בחוק העמותות כי האספה )המועצה( הכללית תתכנס לא פחות מאחת לשנה.
 .1נמצא כי האספה הכללית של קר נהרייה והאספה הכללית של קר קדומי לא התכנסו כלל
בשנת .2008
 .2האספות הכלליות של קרנות נהרייה ,קדומי ותל אביב לא דרשו דוחות על פעולות ועדות
הביקורת ולא דנו בה )למעט דיו אחד בעניי באספה הכללית של קר קדומי שהתקיי
בדצמבר  .(2007בקר תל אביב התקיי דיו אחד בשנת  2008בנוגע לביקורת של הרש שנעשתה
בשנת .2007
קר תל אביב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי דוחות הביקורת הוצגו
לחברי האספה הכללית על גבי מצגת.
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÙÒ‡‰ È¯·Á ˙„ÓÚ ˙‡ ˙Â·¯Ï ,Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙Â ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÔÈÈÚ· ÌÈÂÈ„‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï
__________________
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מוסדות הקרנות נקבעו בחוק העמותות ובתקנוני הקרנות.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

 .3נמצא כי בקר קדומי הייתה זהות כמעט מלאה בי החברי שהשתתפו בישיבת האספה
הכללית בינואר  2009ובי החברי שהשתתפו בישיבות הוועד המנהל בשנת .2008
„ÓÚÓ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡Ï ‰˜Ó ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ ÈÎ ÌÈÓÂ„˜ Ô¯˜Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Â„ÒÂÓ‰ È˘· ÏÚÂÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ËÚÓÎ ˙Â‰Ê .Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ Ï
‰ÏÂÏÚÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˙ÓˆÓˆÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
.‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ·˘ ÌÈÂÊÈ‡‰ ˙Â·ÈˆÈ· ÚÂ‚ÙÏ
 .4האספה הכללית של קר נהרייה אישרה רק בדצמבר  2007את הדוח הכספי של הקר לשנת
.2006
Á˜ÙÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ˙ÂÂ˙‰Ï ‡Â‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ Ï˘ ˙Â‡‰ „È˜Ù˙‰
·¯ˆ‰È‡ ‰ÙÒ‡‰˘Î .˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘Â ‰Ï‰‰‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ˙ÂÙÈ
,˜ÂÁ· ‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‰‡ÏÓÓ ‰È‡Â ‰ÓÓ ˙˘¯„‰ ˙Â¯È„˙· ˙ÒÎ˙Ó
.‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ „Â˜Ù˙‰ Ú‚Ù

הוועד המנהל
ניהול הקרנות מסור בידי הוועד המנהל שלה .על פי חוק העמותות ,הוועד המנהל רשאי להסדיר
בעצמו את מועד ישיבותיו ,את המניי הדרוש בה ואת דר ניהול .עליו לפעול לפי החלטות
האספה הכללית ולהכי אחת לשנה דוח שיוגש לה ע הדוח הכספי של הקר ויכלול פירוט
בענייני הקר.10
 .1הוועד המנהל של קר נהרייה לא קבע את תדירות התכנסותו .בשנת  2006התכנס הוועד רק
פע אחת כדי לדו באישור הנסיעות לחו"ל לצור גיוס תרומות ,ולא התכנס כלל בשני 2007
ו ;2008#הוועד המנהל של קר אשקלו לא התכנס בשני  2006ו .2007#בשנת  2008התכנס ועד
זה רק פע אחת.
 .2הוועד המנהל של קר נהרייה לא הגיש לאספה הכללית ,למעט בשנת  ,2007את המידע על
ענייני הקר המצויני בתוספת השלישית לחוק העמותות.
 .3האספה הכללית של קר קדומי קבעה לראשונה בדצמבר  2007כי הוועד המנהל יתכנס
"אחת לרבעו" ,לאחר שלא התכנס כלל בשני  2006ו.2007#
 .4הוועד המנהל של קר קדומי הגיש בשנת  2008רק חלק מהנתוני שהיה אמור להגיש
לאספה הכללית על פי התוספת השלישית לחוק.
) .5א( הוועד המנהל של קר קדומי לא דרש לקבל מעובדי הקר מידע מפורט על אודות
מספר המשתתפי בכל פעילויות החוגי והנוער ואת סכומי ההכנסות וההוצאות בכל אחת מה.
__________________

10

בתוספת השלישית לחוק העמותות נמני הנתוני שעל הדוח לכלול ,ובי היתר :נושאי משרה ,חברי
ועד ,חברי ועדת הביקורת ,תיאור המבנה הארגוני ,עובדי הקר ,היק מת השירותי המרכזיי
שניתנו לה ,תורמי יותר מ 25%מהמחזור השני באותה שנה ,תיאור הפריסה הגאוגרפית שלה וכל
עניי מהותי שאירע בתקופת הדוח.
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קר קדומי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי הנהלתה קיבלה מדי פע
בפע דיווחי בעל פה שלא תועדו בפרוטוקולי מכיוו שלא דובר בהחלטות.
˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Û˜˘Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ ÈÎ ÌÈÓÂ„˜ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ì‰· ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ,ÌÈÂÈ„‰ ˙ÈˆÓ
)ב( הוועד המנהל של קר קדומי לא דרש מעובדי הקר מידע בכתב על סכומי הגבייה ועל
יתרות הפיגורי של מחלקת התרבות; נוס על כ ,הוועד לא ניהל מעקב כתוב אחרי גביית
ההכנסות באמצעות קבלת דיווחי תקופתיי ושנתיי על חיובי הגבייה ,על הנחות ופטורי ,על
שיעורי הגבייה בפועל ועל יתרות הפיגורי.
בעניי זה מסרה קר קדומי למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי בשל הליקויי בנושאי
הללו הוחלפה רכזת התרבות והחוגי.
הוועד המנהל של קר קדומי ג לא קיי דיו כדי לגבש דעה על תקציבי התרבות ובית הספר
למוזיקה שהפעילה הקר ,ובכלל זה על היק ההכנסות העצמיות והגירעונות שלה .באופ יוצא מ
הכלל ד הוועד המנהל במאי  2008בבקשת בית הספר למוזיקה להגדיל פי ארבעה בער את סכו
ההשתתפות בפעילותו בשנת  ,2008מ 26,000#ש"ח ל 106,000#ש"ח .בישיבה סוכ כי חשבונאי
מטע הוועד המנהל ינתח את תקציב בית הספר ,יבח מדוע מספר התלמידי בו מועט ,ינתח את
הקשר בי מספר התלמידי לשכר הלימוד שייקבע ויגיש לוועד המנהל את מסקנותיו .עד מועד
עריכת הביקורת ביוני  ,2009לא ד הוועד המנהל בעניי גירעו בית הספר למוזיקה.
˙ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È .¯˙ÂÈ· ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÔÂÏ˜˘‡Â ÌÈÓÂ„˜ ,‰ÈÈ¯‰ ˙Â¯˜ Ï˘ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ „Â˜Ù
˘„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÏÂ‰È‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯˜ÈÚ Â¯ÒÓ ÂÈ„ÈÏ˘ ÛÂ‚‰ Ï˘ ‰ÙÂˆ¯ ˙ÂÏÈÚÙ ·ÈÈÁÓ Ô¯˜‰ Ï
˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· Ë¯ÂÙÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ‰Ï‡‰ ˙Â¯˜‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Ï‰Ó‰
.Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈ¯È„Ò ÌÈÂÈ„Ï ÒÎ˙‰ÏÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ¯Â˘È‡Ï

ועדת הביקורת
בחוק העמותות נקבע כי על כל עמותה למנות ועדת ביקורת שתבדוק את ענייניה הכספיי
והמשקיי ואת פנקסי החשבונות של העמותה ותביא לפני האספה הכללית את המלצותיה לאור
בדיקותיה.11
נמצא כי ועדת הביקורת של קר נהרייה לא התכנסה כלל בשני שנבדקו .ועדת הביקורת של קר
קדומי התכנסה פע אחת בלבד בשני  2006ו 2007#ולא התכנסה כלל בשנת .2008
__________________
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תפקידי ועדת הביקורת או הגו המבקר המפורטי בחוק העמותות ה אלה (1) :לבדוק את
התקינות של פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה; ) (2לבדוק
א העמותה פועלת להשגת יעדיה ביעילות ובחיסכו; ) (3לעקוב אחרי ביצוע החלטות האספה
הכללית והוועד; ) (4להציע לוועד דרכי לתיקו הליקויי בניהול העמותה; ) (5לבדוק את ענייניה
הכספיי של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר שבה ,לרבות ייעוד כספי
העמותה לקידו מטרותיה; ) (6לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; ) (7להביא
לפני הוועד והאספה הכללית את המסקנות מהבדיקות האמורות בסעי זה.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂ‰È· ¯ÂÓÁ Ï˘Î· ¯·Â„Ó ,ÔÓÊ Í˘Ó ˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂÂ˘Î
ÈÏ‰Ó ÏÚ˘ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ï˘ ˙È˜˘Ó‰Â ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰˙ÂÓÚ‰
˜¯.‰ÙÂˆ¯Â ‰¯È„Ò ˙ÂÏÈÚÙ ÂÓÈÈ˜È Ô‰Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈÓÂ„˜Â ‰ÈÈ¯‰ ˙Â

ועדות ההנהלה
בתקנו של קר נהרייה נקבע כי "ההנהלה מוסמכת מפע לפע למנות ועדות משנה ,המורכבות
בי היתר בי מחברי ועד המנהל ובי מאנשי אחרי ,ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק
מסוי מענייני העמותה ...כל ועדה תימנה לא פחות מ 3#חברי .ההנהלה תביא לידיעת הוועד
המנהל ולאישורו את מינוי ועדות המשנה".
בשני שנבדקו חילקה קר נהרייה סיוע כספי לנזקקי בס של כ 3.4#מיליו ש"ח .הסיוע כלל
במיוחד את אלה :השתתפות כספית בתשלומי שכר דירה ,תשלו חובות לחברת החשמל וטיפולי
שיניי .לש חלוקת הכספי קיימה הקר באות השני ועדת מלגות וסיוע לנזקקי .הביקורת
העלתה כי הוועד המנהל לא קבע את הרכב חברי הוועדה ולא אישר אותו ,ואי זה ברור מי הסמי
את הוועדה לקבל החלטות על כספי הסיוע לנזקקי .לפי הפרוטוקולי שנרשמו מדיוני הוועדה,
עלה כי בישיבות השתתפו רק שניי )יו"ר הוועדה וחבר בה(.
עוד נמצא כי המועדי שבה נרשמו הפרוטוקולי כמועדי הישיבות היו הלכה למעשה התאריכי
שבה הדפיסה אות מזכירת הקר; בשני פרוטוקולי משנת  2007ובתשעה פרוטוקולי משנת
 2008לא נרשמו כלל שמות הנוכחי בישיבות; על כל הפרוטוקולי חת רק מ"מ יו"ר הקר .עוד
יצוי כי בטופסי הבקשה לסיוע שהועברו לקר לא נכלל מידע בנוגע לנכסי שבבעלות מבקש
הסיוע )או בידי הוריו( ,מידע שהוא הכרח למקבל ההחלטה בדבר מת סיוע.
˙‡ ÂÁÈ‰ ‡Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÏÂÙÈË‰Â ÌÂ˘È¯‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯‰ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Á¯˙‰˘ ÏÚ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÌÈˆÂÁ ÌÈË¯Ù Ì‰· ÂÏÏÎ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ,˙Ú„‰
·.˙Â·È˘È‰ ÍÏ‰Ó

נוהלי העבודה
קביעת נוהלי עבודה בכתב בענייני שבה עוסקות הקרנות  #כוח אד ,המבנה הארגוני ,גיוס
כספי ,העברת כספי תרומות ,בחירת נותני השירותי והקבלני  #חיונית לניהול התקי.
 .1נמצא כי קר אשקלו )למעט נוהל התקשרויות ורכישות( וקר קדומי לא קבעו נהלי
בכתב לצור הסדרת פעילות במכלול התחומי האמורי.
 .2בקר נהרייה הוכ נוהל אחד בלבד בשנת  2001לטיפול בבקשות המופנות אל הקר כדי
לסייע לנזקקי .בנוהל נקבע כי טופסי הבקשה יימסרו למחלקת הרווחה העירונית רק לבחינה
ולהמלצה .אול בשני שנבדקו העבירה מחלקת הרווחה העירונית למנהלי הקר את בקשות
הנזקקי לסיוע ,והללו אישרו את כל ההמלצות לרבות את הסכו הכספי המומל  .כ הפכה
העירייה בפועל ג למאשרת הבקשות ,בניגוד לנוהל שנקבע .הקר לא קבעה נהלי בכתב למכלול
תחומי הפעילות האחרי.
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בקר תל אביב לא נקבעו נהלי בכתב להעסקת עובדי הקר.

.3

קר תל אביב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בעניי הזה כי זה שני נהוגי הסדרי
לעובדי בכירי שמנכ"ל הקר הגדיר לה את תפקיד ,וה מועסקי בחוזה אישי; שאר
העובדי "הוחתמו על ד העסקה לעובד".
ÌÈ˙Â ÌÈ‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ÂÏ‡ ÌÈ¯„Ò‰· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰· ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ ,Ì˙Ï·˜ ÔÙÂ‡ ,Ô¯˜· ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ˜˙ ÔÂ‚Î ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘ÂÏ ‰ÚÓ
.‰‚Â‰‰ ¯Î˘‰ ˙ÂÈÈ„ÓÂ
עוד נמצא כי קוב הנהלי של הקר לשנת  ,2007שהיה העדכני בעת הביקורת ,לא כלל נוהל
בנושא הנסיעות לחו"ל )בעניי זה ראו ג להל(.
בעקבות הערות הביקורת עדכנה הקר את קוב הנהלי שלה ,ובאוגוסט  2009נכלל בה
לראשונה ג נוהל נסיעות לחו"ל.
È¯„Ò‰ ÏÚ Ô˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚ ˙‡ ˙È˙˘‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â .Ì˙Â‡ Â¯˘È‡Â ÂÁ· Ô‰ÈÏ‰ÓÂ Ô‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ÌÈ·Â˙Î ‰„Â·Ú
Ï·˜Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ,˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ¯È„‚‰Ï
ÌÂÈ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡Â Ì˙˜ÒÚ‰Â ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ,‡˘Â ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰
.ÂÚ·˜˘ ÌÈÎÈÏ‰‰

המבנה הארגוני
המבנה הארגוני של הקר אמור לתת בידיה אפשרות להשיג את מטרותיה כפי שהוגדרו בנהליה
ולהוציא מ הכוח אל הפועל את המדיניות שהתוו הנהלתה והאספה הכללית .במבנה הארגוני יש
להגדיר את הדרגי המקצועיי והניהוליי הדרושי ולקבוע את אחריות ,סמכויותיה
ותפקידיה ואת יחסי המרות בארגו.
,ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰ ¯„‚Â‰ ‡Ï ,ÌÈ„·ÂÚ 23 ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰·˘ ,ÌÈÓÂ„˜ Ô¯˜· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÏÂ‰È‰Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

הקשר בי הקר ובי הרשות המקומית
כללי מינהל תקי מחייבי כי התקשרות של רשות מקומית ע גופי אחרי תוסדר בהסכ כתוב
ויצוינו בו תנאי ההתקשרות ,ההתחייבויות של כל אחד מהצדדי ועוד.
 .1נמצא כי עיריית נהרייה והמועצה המקומית קדומי לא הסדירו בהסכמי כתובי את
התקשרויותיה ע הקרנות ובכלל זה את הזכויות והחובות של כל צד.
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¯È„Ò‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÓÂ„˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ Â‡·ÂÈ ÂÏ‡Â ,ÌÈ·Â˙Î ÌÈÓÎÒ‰· Ô„ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜‰ ÌÚ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰˘ ÌÈ¯˘˜‰
.˙Â¯˜‰ Ï˘ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ Ì¯Â˘È‡Ï
 .2בפברואר  2007נחת הסכ למפרע בי עיריית אשקלו ובי קר אשקלו לאספקת שירותי
רווחה וקליטה לשני  .2007#2006בהסכ נקבע כי העירייה תשל לקר בעבור שירותי כוח אד,
הפעלת מועדוניות והפעלת מתנ"ס ותקבע את שיעורי העמלות שתקבל הקר בגי גיוס התרומות.
תוקפו של ההסכ הואר באופ אוטומטי לשנה נוספת והוא פג ב.31.12.08#
בהסכ נקבע שהעירייה תשל לקר בגי השירותי שהיא מקבלת כ 6.54#מיליו ש"ח לשנה ,לא
כולל תקורה .12נמצא כי הקר פעלה בדומה לקבל עצמאי ,העסיקה את העובדי שסופקו לעירייה
על בסיס חודשי ושילמה לה שכר לפי שעת עבודה .בגי מת השירותי גבתה הקר מהעירייה
תקורה בשיעור של  7%מעלות העסקת העובדי.
עלות העסקת של העובדי לעירייה הסתכמה בשני  2008#2006בכ 6.35#מיליו ש"ח ,בכ7.08#
מיליו ש"ח ובכ 7.65#מיליו ש"ח ,כסדר השני.
בשני שנבדקו ביצעה קר אשקלו שמונה פרויקטי של בנייה בסכו כולל של כ 18.2#מיליו
ש"ח .עיקר ההוצאה  17.2 #מיליו ש"ח  #הייתה בעבור ארבעה מה :הקמה של שני מתנ"סי
)"נאות אשקלו" ו"בית ציפורה"( ,בניית מרכז למצוינות ומתנ"ס )"נווה דקלי"( וקירוי ברֵכת
השחייה העירונית.
הבדיקה העלתה את הממצאי האלה:
)א( עד ינואר  ,2010מועד סיו הביקורת ,טר הואר ההסכ בי העירייה לקר אשקלו;
למרות זאת המשיכה הקר לתת שירותי לעירייה.
)ב( בהסכ נקבע כי ההיק הכספי של העסקת סייעות )בבתי ספר ,בגני ילדי וכ סייעות
סיעודיות בחינו המיוחד( יסתכ בכ 2.6#מיליו ש"ח .בפועל הסתכמה עלות העסקת הסייעות
בשנת  2008בכ 3.5#מיליו ש"ח.
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי הגידול בעלויות נובע ה
מאישור משרד החינו להגדלת ס השעות להעסקת סייעות כיתתיות וה מאישורי ההעסקה
הזמנית שנת משרד הרווחה.
È„¯˘Ó Â˙˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙Ï„‚‰Ï ¯Â˘È‡· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÎÒ‰‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ‰˜„ˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
)ג( בהסכ נקבע כי באג הרווחה של העירייה ובמחלקותיה יועסקו עובדי של הקר עד סו
דצמבר  2008ב 33#משרות ,אול בסו שנת  2008הועסקו עובדי הקר ב 43#משרות.
קר אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הגידול שחל במספר העובדי נבע מגידול
בהיק השירותי שניתנו לעירייה; עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לפי
ההסכ היא רשאית להגדיל את השירותי וכ א נהגה.
__________________
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ÌÂ‡È˙· ‰˘Ú ¯·„‰˘ ‰ÏÂÚ ÂÓÓ˘ ÍÓÒÓ ‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÙÒ· ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÂÓÎÂÒÈ ÌÈÓÂÏ˘˙‰" ÈÎ ÔÈÂˆ Â·˘ ,ÌÎÒ‰· ˘¯„Î ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ
˘˙˜ÒÚ‰˘ ÔÈÂˆ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ô¯˜‰ ÔÈ· ‰ÊÂÁÏ ÁÙÒ· ;"‰Ê ÌÎÒ‰Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‰ÂÂ‰È
.˙Â¯˘Ó 33 ÏÂÏÎ˙Â Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 2.6 Ï˘ È˙˘ Û˜È‰· ‰È‰˙ ÌÈ„·ÂÚ‰
)ד( בהסכ לא הוסדרו תנאי ההתקשרות של הקר והעירייה וההתחייבויות שלה בנוגע
להקמת מבני ותוספות הבנייה של מבני .עלות שני פרויקטי )המרכז למצוינות ומתנ"ס וקירוי
ברֵכת השחייה העירונית וחימומה( הסתכמה בכ 10.7#מיליו ש"ח; העירייה השתתפה במימונ
בסכו כולל של  3.4מיליו ש"ח בלא שנחת הסכ בי הצדדי ,המגדיר בי השאר את שיעור
ההשתתפות של העירייה ואת זהות המממ של יתרת העלות ,את מועד העברת הכספי לקר ,אופ
בחירת בעלי המקצוע שיבצעו את העבודות וכיצד יש לנהוג א תהיה חריגה בתקציב.
קר אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בפרויקט קירוי וחימו ברֵכת השחייה
מדובר בהעברת תרומה מקומית שניתנה לעירייה; זו הועברה מהעירייה לקר ,ואי מדובר
בהשתתפות כספית מתקציב העירייה.
¯È„Ò‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜ ÈÏ‰ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ô¯˜‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â· ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ È‡˙ ˙‡ ·˙Î
.ÌÂÓÈÓ· ˙Ù˙˙˘Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ˙Úˆ·Ó
)ה( בשנת  2008העסיקה קר אשקלו  198עובדי בעבור העירייה ) 63עובדי רווחה ועירייה
ב 43#משרות ו 135#סייעות ומגשרי בבתי ספר לחינו מיוחד( .13ההוצאה הכוללת בגי העסקת
העובדי הסתכמה בכ 7.65#מיליו ש"ח.
)ו( בחוזרי מנכ"ל מרכז השלטו המקומי מחודשי אפריל#מאי  2006בנושא העסקת עובדי
במש תקופה ארוכה באמצעות חברות כוח אד צוי שבית הדי לעבודה 14פסק ב 20.2.06#כי
"העסקה באמצעות קבל כוח אד כמו ג העסקה לתקופות קצובות כאשר ההעסקה אינה נושאת
אופי של העסקה זמנית אלא הופכת להעסקה במש תקופה ארוכה ,יש לראות את המעסיק בפועל
כמעביד של העובדי ...עבודה מעי זו במש שני רבות חדלה להיות עבודה זמנית עליה לא
חלי מירב כללי הגנת משפט העבודה ...יש לראות א כ לאחר תקופה ארוכה את המעסיק
בפועל כמעביד".
מנתוני הקר לסו שנת  2009עולה כי הועסקו בה  67עובדי כעשר שני ויותר שעבדו במחלקות
העירייה ובבתי ספר שלה ,הרוב המכריע  #סייעות.
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי המימו להפעלת עובדי הקר מתקבל
כתקציב חד#שנתי ממשרדי הממשלה להעסקה הנושאת אופי של העסקה זמנית .מצד אחד עניי
זה אינו מאפשר לרשות לקבל אישורי תקינה הואיל והתקציב הוא חד#פעמי ויש לו צביו של
__________________
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בידי הקר לא נמצא מסמ* שממנו אפשר לדעת כמה עובדי העסיקה הקר בשני .20082006
לפיכ* עיבד משרד מבקר המדינה ,לפי דוח התשלומי )דוח  (66של הקר ,את הנתוני הגולמיי
שנלקחו מהקר כדי לעמוד על היק העסקת העובדי בשני האלה.
ע"ע .(2006) 'Á‡Â ·Â˜Ù'ˆ ' ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï‡¯˘È ˙È„Ó 326/03
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העסקה זמנית .מצד אחר העסקה דר העירייה גוררת קביעות לעובד לאחר שנת עבודה  #קביעות
בלי תק.
ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È¯Â·Èˆ ˜ÈÒÚÓÎ ‰˙·ÂÁ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ô¯˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ·Â ‰È· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓÏ Ú‚Â· ÌÈÈ˜‰
˙Â¯˘Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ¯„Ò‰ Ï˘ ˙ÂÈ˜˙Ï Ú‚Â· Ô‰ ˜„·È‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ˙‡Ê‰ ‰ÈÁ·‰ ˙Â˜ÒÓ
˙¯Âˆ ÔÈ‚· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰ ‡˘Â· Ô‰Â ÈÂˆÈÁ Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ
.ÂÊ ‰˜ÒÚ‰
עיריית אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בעניי מעמד העובדי כי "יש מקו
שמשרד הפני יגבש הנחיות מפורטות עבור 'הקרנות' הפועלות ליד הרשות ...בהנחיות אלה יש
מקו ג לפטור ממכרז התקשרות העירייה ע קר שכזו וכ אפשרות העסקת עובדי שמקורות
התקציב להעסקת הינ 'תקציבי זמניי' המאושרי ע"י משרדי ממשלה ייעודיי".
)ז( בסעי  197לפקודת העיריות נקבע כי עירייה לא תתקשר בחוזה להעברת מקרקעי או
טובי או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי.
בסעי  198לפקודת העיריות נקבע כי השר יקבע בתקנות את צורת המכרז ואת דרכי הזמנת
וקבלת של הצעות המחירי ,והוא רשאי לקבוע בה סוגי של חוזי שלפיה העירייה רשאית
להתקשר בלא מכרז פומבי או בלא מכרז כלל.
בתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח ,1987#נקבע פטור מחובת מכרז פומבי לגבי התקשרות
בחוזה להזמנת טובי או לביצוע עבודה שעלותה אינה עולה על כ 589,000#ש"ח ,נכו לאוקטובר
.2007
Ê¯ÎÓ ‰ÓÈÈ˜˘ ‡Ï· ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ È˙Â¯È˘ ˙‡ Ô¯˜‰Ó ‰˘Î¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.˙Â˜˙·Â ˜ÂÁ· ˘¯„Î
עיריית אשקלו מסרה למשרד מבקר המדינה כי ההעסקה בקר נושאת צביו שונה מזו של חברה
קבלנית :השירותי מוזמני מהקר בכל פע לשנת עבודה אחת לפי אישורי התקציב שהעירייה
מקבלת ממשרדי הממשלה השוני .הקר מעסיקה עובדי שהתמקצעו והתמחו בנושאי חינו
ורווחה ותרמו לשירות איכותי ויעיל ,ואילו חברה קבלנית מספקת כוח אד בדר כלל כממלאי
מקו לעובדי שנעדרי מעבודת ,וקיימת תחלופה מתמדת של מועסקי.
˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÈÏ·˜‰ ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· ˘È˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÂÁÓ˙ÈÂ ÂÚˆ˜Ó˙È Ì‰ Û‡ ÍÎÂ ,¯˙ÂÈ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ˙˘ Ì„‡ ÁÂÎ È˙Â¯È
·˙.Ì˙˜ÒÚ‰ ÌÂÁ
יצוי בהקשר זה כי באוקטובר  2004חתמה עיריית אשקלו על הסכ ע חברה לאספקת שירותי
כוח אד שלפיו תספק החברה לעירייה עובדי .שיעור העמלה שחויבה העירייה לשל לחברה
בשני שנבדקו )על פי ההסכ( היה  1.4%בלבד מעלות השכר של העובדי.
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עיריית אשקלו מסרה למשרד מבקר המדינה כי לשיעור העמלה שהחברה גבתה צרי להוסי
תשלומי סוציאליי שהעירייה נאלצה לשל בעבור העובדי מאחר שהחברה הקבלנית לא
הפרישה אות .לעומת זאת ,קר אשקלו מפרישה את כל התנאי הסוציאליי ומעניקה את כל
הזכויות לעובדיה.
ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú· ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡ Ì‚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡Â‰ ˙ÂÏÓÚ‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Ï ÒÈÒ·‰ ÍÎÈÙÏ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÈÓ Ô¯˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰
.‰‰Ê
ÌÈÈ˜Ï ˙·ÈÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ ˘ÂÎ¯Ï ˙ÈÈÂÚÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÛÈ„Ú „ÓÚÓ Ô¯˜Ï ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÈÚÏ .ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ Ï˘ ÈÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰
ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ .Ì„‡ ÁÂÎ È˙Â¯È˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˜ÙÒÏ ˙ÂÈÈÂÚÓ‰ ˜Â˘· ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á
˘.ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡ Í¯ÂˆÏ Ê¯ÎÓ ‡Ï· Ô¯˜‰ ÌÚ ¯˘˜˙˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ¯ÈÚ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ì„‡ ÁÂÎ Ï·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙ÙÈ˜ÚÏÂ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ ˙Ï„‚‰Ï "˙È¯ÂÁ‡ ˙Ï„" ÔÈÚÓÎ ˙˘Ó˘Ó
.˜ÂÁ· ˘¯„Î ,„·Ï· ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÚÂˆ˜Ó

גבולות הסמכות והפעילות בי הקר ובי הרשות המקומית
פעילותה של הרשות המקומית נעשית על פי מערכת רחבה של דיני ונהלי המגדירי בי השאר
את תפקידיה הסטטוטוריי .פעילות של הקרנות היא עצמאית וביסודה עומדי גיוס תרומות
וקידו פרויקטי הממומני מכספי אלו .הג שקיימת זיקה בי פעולות הרשות המקומית ובי
פעולות הקר ,יש חשיבות רבה להגדרת תחומי הפעולה של כל אחד מהגופי וסמכות .מ הראוי
שתחומי אלו יהיו מעוגני בהסכמי כתובי ומאושרי.
נהרייה
 .1בהיעדר הסכ בי עיריית נהרייה וקר נהרייה ,לא הוסדרו תחומי הפעילות של העירייה
והקר .כ לדוגמה ,פעילותה המרכזית של קר נהרייה הייתה הענקת סיוע בכס ובשווה כס
לנזקקי .לאמתו של דבר גייסה הקר את הכס למטרה הזאת; ואול ,לא רק שעובדי העירייה
קבעו את אמות המידה לחלוקת המענקי וגיבשו את רשימת הזכאי שהובאה לאישורה הפורמלי
של הקר אלא שבחלק מהמקרי א בחרו בספקי שסיפקו לה את הטובי )ובכלל זה קבלת
הצעות מחיר( .ג את המכתבי לנזקקי המאשרי לה את קבלת הסיוע כתבו ושלחו עובדי
העירייה )עוזר ראש העירייה ומנהלת מחלקת הרווחה שלה(.
בפברואר  2010מסרה קר נהרייה את תשובתה למשרד מבקר המדינה ובה נאמר כי לאחר שהקר
גיבשה את רשימת הנזקקי שלה יועבר הסיוע ,פנתה בכתב לעירייה בבקשה לעזרה טכנית
במשלוח ההודעות ובפיקוח עליה כדי שהסיוע יגיע ליעדו.
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ÌÚ „ÁÈ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯" ÔÂ‚Î ,ÌÈ˜˜ÊÏ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ÁÒÂÓ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÁÂÂ¯‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó Ó"Ó Ï˘ ˙ÂÈÙÂ "Í˙ÈÈÙ ˙‡ ˙È˘È‡ ˜„· ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
˘Ì‰Ï ¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯˘ ‰ÁÂÂ¯‰ 'ÁÓ ÈÏÙÂËÓ ˙ÂÓ˘ ÔÏ‰Ï" ˙Ó‚Â„ Ô¯˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
˙ÂÎÓÒ·˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯˘ ‰ÏÂÚ ,"‰È¯‰ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰ Í¯„ ÚÂÈÒ
˙Â‚ÏÓÏ ˙Â‡ÁÓ‰ ÔÈÎ‰Ï Ô¯˜Ï ˙Â‡¯Â‰ ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ Ô˙ ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Ì‚ .Ô¯˜‰
‡.ÌÈË¯Ò ˙˜Ù‰Ï Â
 .2עיריית נהרייה פרסמה וניהלה את המכרז לבחירת נות השירות לאספקת מוצרי החשמל
שחולקו לנזקקי באוגוסט  2007באמצעות הקר; בראש ועדת המכרזי עמד באותה העת מ"מ
ראש העירייה שכיה ג כסג יו"ר הקר.
הקר מסרה בתשובתה למבקר המדינה בעניי הזה שאמנ העירייה ניהלה את המכרז לבחירת
הספקי לפי בקשת הקר ,א מדובר בסיוע טכני בלבד שמטרתו לפעול בשוויוניות ולנצל
ביעילות את התרומות שקיבלה הקר.
לדעת משרד מבקר המדינה אפשר לראות בבחירת הספק סיוע לקר ,א ככל שירות ג עליו להיות
מעוג בהסכ כתוב בי העירייה לקר.
Ô‰Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯‰ Ô¯˜ÏÂ ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÏÏÎÎ .¯„ÒÂÓ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ‰˙˘Ú ÌÈ˜˜ÊÏ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ÂÏÁ
˘˙˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÈ„· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÂÎÈÓ˙Â ÚÂÈÒ ˘È‚‰Ï Ô˙ÈÏÎ
‰˜ÂÒÈÚ .˜ÂÁ· ÂÚ·˜˘ ÌÈÏÏÎÏÂ ÌÈÏ‰Ï ‰ÙÂÙÎ ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˘˙ÂÏ‡˘ ˙¯¯ÂÚÓ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ÂÏÁ Ï˘ ÌÈÈ˘ÚÓ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ· (Ô¯˜‰ Ï˘ ‡ÏÂ) ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ·Â˙Î ÌÎÒ‰· Ô‚ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â Ô¯˜‰ ÏÚ ÔÎÏ .˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ È‡˘Â· „ÂÒÈ
‰ˆÚ· ÌÈ˜˜ÊÏ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ô¯˜‰ .Ô‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
‡ÚÂÈÒ‰ ˙˜Ú‰ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ÁÏ˘˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÊÓ ‰¯˙È .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ˙Á
.ÌÈ˜ÚÓ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ Úˆ·˙ Ì‚Â ÌÈ˜˜ÊÏ

קדומי
 .1טשטוש בי תחומי הפעילות של הקר והרשות המקומית נמצא ג בקדומי .המועצה
המקומית קדומי העבירה לקר בשני  2006ו 2007#כ 1.94#מיליו ש"ח בממוצע לשנה )כ21%#
מס ההכנסות של הקר( .המועצה קיבלה החלטות עקרוניות בדבר פעולות הקר .לדוגמה,
בספטמבר  2007התקיימה ישיבה במועצה המקומית )נייר פרוטוקול הדיוני נושא את סמליל
המועצה( ובה הוחלט על שינוי בהיק משרותיה של עובדי הקר והגדרת תפקידי רכז הנוער .עוד
הוחלט בישיבה זו כי תנועות הנוער יהיו המוקד של פעילות הנוער והוצעה לפעילות זו תכנית
שנתית .על הפרוטוקול חתמה סגנית ראש המועצה דאז )ששימשה ג יו"ר הקר( והשתתפו בה ג
מנהל מחלקת החינו )חבר בהנהלת הקר( ורכזת השכר של המועצה.
עוד עולה כי בשנת  2008חתמה המועצה הסכ ע קבל להקמת ג ילדי .בפרוטוקול של ישיבת
הוועד המנהל של הקר מאוגוסט  2008נכתב שהוצגה בישיבה העלות הכספית של הקמת הג,
והקר מימנה את עלות הקמתו ושילמה ישירות לקבל  254,000ש"ח בלא שפיקחה על הקבל ועל
העבודה שביצע.
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 .2מועצת קדומי לא דרשה דיווחי שוטפי מהוועד המנהל של הקר בנוגע לשכר הלימוד
של המשתתפי בחוגי שהקר מנהלת ולגבי התשלומי המשולמי למדריכי החוגי; נתוני
אלו חשובי לקביעת עמדתה של המועצה בעניי כיסוי הוצאות הקר וגירעונותיה.
ÔÈ· ˘ÂË˘Ë ¯ˆÂ ,Ì‰ „Á Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰·Â ÌÈÓÂ„˜· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó
ÂÏ·È˜ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡ÏÓÓ Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï .Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
.ÌÈÓÂ„˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ¯Â˙· Â‡ Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰ È¯·ÁÎ ˙ÂËÏÁ‰

אשקלו
גבולות הפעילות של קר אשקלו ושל עיריית אשקלו לא תוחמו בעניי הקשר ע תורמי :הקר
היא שהקימה את המרכז למצוינות והמתנ"ס מכספי תרומה שהועברו אליה ,ואילו העירייה
התחייבה לתור לממ את השלמת ביצוע הפרויקט על חשבונה.
עיריית אשקלו מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי הקר מקבלת מהעירייה ,לפי סדר
עדיפויותיה ,רשימת פרויקטי שהיא מעוניינת לקבל את התרומה להקמת .א תור פוטנציאלי
מעוניי בפרויקט מסוי ,הקר והעירייה דנות בעניי לצור קבלת החלטה.
„˜Ó˙˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ÌÈÓ¯Â˙· ˜ÂÒÚ˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··ÂÚ·˜È Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÂÏÈ‡Â ,ÚÂˆÈ·Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ÈÁ
·.Ô‰ÈÈ· ÌÎÒ‰

תל אביב
מהות היחסי בי עיריית תל אביב#יפו וקר תל אביב הוסדרה בהסכ שנחת לפני כ 24#שני
)באוגוסט  .(1986בהסכ נקבע ,בי השאר ,כי הקר תעסוק בפרויקטי שבעבור היא מגייסת
כספי תרומות .בהסכ לא נקבע מה יהיה סכו ההשתתפות של העירייה בפרויקטי השוני ועד
איזה שיעור כספי מהפרויקט היא תממ.
באי קביעה לגבי סכו ההשתתפות של העירייה ,לעתי מימנה העירייה בפועל את מרבית עלות
הפרויקטי שביצעה הקר .כ למשל ,עלות הקמתו של המוזאו לתולדות תל אביב בסכו של
כ 8#מיליו דולר מומנה כולה בידי העירייה .בסופו של דבר ,העירייה מימנה )עד סו שנת (2008
כ 73%#וכ 69%#מעלות של שני פרויקטי אחרי )מרכז הקולנוע הישראלי ורמז#ארלוזורוב(,
שהסתכמה עד סו  2008בכ 12#מיליו דולר.
קר תל אביב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי התור שהתחייב להשתת במימו הקמת
המוזאו לתולדות תל אביב חזר בו ,ובשל הצור להשלי את המוזאו לקראת חגיגות ה,100#
החליטה העירייה באופ חריג לממ את הפרויקט במלואו.
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‰·Â‚ ÏÚ Ì¯Â˙ ÌÚ ÌÎÒ‰ Ì˙ÁÈÈ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ·ˆ˜˙Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ,ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ Â‡ Â˙ÓÂ
˘.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï

✯
Ô‚ÚÏ ÔÂÏ˜˘‡·Â ÌÈÓÂ„˜· ,‰ÈÈ¯‰· ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÔÈ· ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÏÂ·‚ ¯È„‚È˘ ÌÎÒ‰· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯‚ÒÓ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰
˙·Â¯ÈÚÂ ˙ÂÏÂ·‚ ˘ÂË˘Ë ÚÓÈÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Ï ˙Â¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ
˘¯È‰·˙˘ ¯Á‡Ï Ô¯˜‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ Ï
·.Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ· ‰˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ‰ÊÂÁ
מנהל המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני ,מר רני פינצ'י ,פנה באוגוסט  2008לכל הרשויות
המקומיות בנושא תאגידי עירוניי .במכתבו ציי בי היתר כי "קיימי תאגידי עירוניי בה
שולטת הרשות המקומית ובאלו בה היא רק חברה .ההבדל המרכזי בי שני סוגי תאגידי אלו
הוא שתאגיד עירוני שאינו בשליטת הרשות יכול להיתמ על ידי הרשות המקומית א ורק על פי
נוהל התמיכות ,בדומה לכל תאגיד רגיל אחר ,ואילו תאגיד בשליטה יכול להיות מתוקצב ישירות
מתקציב הרשות א ללא נוהל התמיכות".
Í¯ÂˆÏ ÏÏÎ Í¯„· - ÌÈÙÒÎ Â¯È·Ú‰ ÔÂÏ˜˘‡Â ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙ÂÎÈÓ˙‰ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÔÓÂÁ˙· ÂÏÚÙÂ Ô˙ËÈÏ˘· ÔÈ‡˘ ˙Â¯˜Ï - ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙Ó˜‰
עיריית אשקלו מסרה למשרד מבקר המדינה כי השתתפות העירייה בביצוע פרויקטי היא תנאי
שנקבע למת תרומה ,ואי לראות בדבר תמיכה.
ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ ÈÎ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÁ·· ÔÈ‡˘ ˙Â¯˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÙÂ˜Ó
.˙ÂÎÈÓ˙‰ Ï‰Â ÈÙ

התקשרויות ע קבלני ,ספקי ונותני שירותי
כאמור ,הקרנות הפועלות לצד הרשויות המקומיות מאוגדות כעמותות ,א יש לה מכלול תכונות
המלמדות על זיקת לתחו הציבורי :התפקיד שה מבצעות הוא ציבורי בעיקרו; פעילות אינה
נעשית למטרות רווח; ה נתונות בפיקוח של גו סטטוטורי )רש העמותות( .זאת ועוד ,חלק ניכר
מההתקשרויות של הקרנות ע קבלני ,ספקי ונותני שירותי מיועד לביצוע עבודות המוטלות
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על הרשויות המקומיות במסגרת תפקיד ,וחלק ניכר מתקציב אות עבודות מממנות הרשויות
המקומיות.
ככלל ,נית לראות אפוא בקרנות גופי בעלי מאפייני ציבוריי ,וראוי כי העבודות המוניציפליות
שה מבצעות ייעשו על פי העקרונות המנחי גופי ציבוריי בפעילות בתחו זה.
לפיכ ,לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שקרנות אלו יפעלו לפי עקרונות של שוויו ,הגינות
ושקיפות .בכלל זה מ הראוי כי קבלני וספקי ייבחרו בהלי פומבי ותחרותי שנועד להבטיח
שוויו הזדמנויות בי המציעי ומקסו היתרונות לגו המתקשר.
התקשרות ע קבלני
 .1קר תל אביב לא הקפידה לקיי הליכי בחירה פומביי ותחרותיי בעת שהתקשרה ע
קבלני בהיק כספי של מאות אלפי דולרי .בפועל ,מנהלי הפרויקטי בקר נהגו להמלי לפני
הנהלת הקר  #מתו רשימת קבלני שהתגבשה במהל השני בקר על פי הניסיו שצברה הקר
בעבודתה ע קבלני ועל פי החלטות שקיבלה במש השני  #על הקבלני שאליה תפנה הקר
לקבל הצעות מחיר .כשנעשתה פנייה לקבלת הצעות מחיר ,היא לא נעשתה בהלי פומבי.
כ לדוגמה ,ההתקשרות של קר תל אביב ע קבלני ביצוע בשנת  2008להקמת המוזאו לתולדות
תל אביב בהיק כספי של כ 12.5#מיליו ש"ח שעיריית תל אביב מימנה את כולה ,וההתקשרות
בשנת  2006להקמת מרכז הקולנוע הישראלי בהיק כספי של כ 28.6#מיליוני ש"ח שאת רובה
מימנה עיריית תל אביב#יפו נעשו ללא הלי פומבי ,שוויוני ותחרותי.
כבר בשנת  1982ד בג" בפרשה שנגעה בעניי זה לקר תל אביב וקבע כי עירייה שחלה עליה
חובת מכרז חקוקה אינה רשאית לעקו חובה זו באמצעות שימוש בתאגיד עירוני שיתקשר ע
קבל בלא מכרז.15
קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה לעניי הזה כי הקר לא ביצעה כל פרויקט
עירוני עצמאי אלא רק פרויקטי המשותפי לתורמי ולעירייה על פי הכללי הנהוגי
והמאושרי בקר .לש כ ג הקימה הקר לעזרתה ועדה ציבורית שדנה בהצעות המחיר
שהתקבלו ,לאחר שפנתה לקבלני שיש לה ניסיו רב בביצוע פרויקטי בהיקפי גדולי
ובסכומי כס גדולי ,ולקר יש ניסיו רב בעבודה עמ.
 .2ועדת ההתקשרויות של קר אשקלו בחרה בקבלני לביצוע פרויקטי בלא שקדמה לכ
פנייה בהלי פומבי ,שוויוני ותחרותי כדי לקבל מה הצעות מחיר )למעט בניית מתנ"ס בשנת
 2009שלבנייתו נבחר הקבל בהלי של מכרז פומבי( .בפועל נהגו מנהלי הפרויקטי ומנכ"ל
הקר להמלי לפני ועדת ההתקשרויות על קבלני שאליה תפנה הוועדה כדי לקבל הצעות
מחיר .הרשימה גובשה על פי הניסיו שצברה הקר בעבודתה ע קבלני; לאחר שהוועדה בחנה
את ההצעות שהתקבלו ,היא בחרה בקבל המבצע.
חלק ניכר מהתקשרויות הקר  #שנעשו כאמור בלא קיו הלי פומבי ,שוויוני ותחרותי  #נועדו
לביצוע עבודות שבדר כלל מבצעת העירייה .העירייה א מימנה חלק ניכר מתקציב הפרויקטי
הנדוני .כ לדוגמה ביצעה הקר את קירוי וחימו ברֵכת השחייה העירונית בעלות של כ1.5#
__________________
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מיליו ש"ח ) 800,000ש"ח מכ מימנה העירייה( ,16את בניית המרכז למצוינות ומתנ"ס בהיק
כספי של כ 9.3#מיליו ש"ח )העירייה מימנה כ 2.6#מיליו ש"ח( ובניית מתנ"ס בעלות כספית של
כ 3.4#מיליו ש"ח )יותר מ 1#מיליו ש"ח מימנה העירייה(.
קר אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי במרוצת השני נעשו ההתקשרויות
לביצוע הפרויקטי לאחר קבלת הצעות מחיר ,ואת אלה בעיקר מימנו תורמי; בפרויקט שבו
השתתפות העירייה הסתכמה בכ ,50%#נעשה מכרז על פי דרישת העירייה.
ÏÚ· ÛÂ‚ Ô‰· ˙Â‡¯Ï Ô˙È ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜ÏÂ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÓÈÓ· ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ˘Ú ˙ÂÚˆ·Ó Ô‰˘ ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Â ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÈÈÙ‡Ó
ˆ„·Î Ô˜ÏÁ .ÏÂÎÏ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÍÎÈÙÏ .È¯Â·È
Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Â˘Ú Ô‰È·‚Ï˘ ˙Â„Â·Ú‰ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ï˜˘Ó‰
·.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰

התקשרות ע יועצי
 .1כדי לבצע פרויקטי התקשרה קר תל אביב ע יועצי ,מתכנני ומודדי )להל – יועצי(.
חישוב העלויות הכספיות הכוללות להתקשרות ע יועצי )למעט אדריכלי( בכ 25#פרויקטי
שבוצעו בשני שנבדקו הסתכ בכ 8.9#מיליו ש"ח .הקר העסיקה שישה מהיועצי ב19#6#
פרויקטי )מכלל ה (25#בעלות כספית כוללת של כ 2.1#מיליו ש"ח בנושאי האלה :חשמל;
קונסטרוקציה  #שלד; אקוסטיקה; מדידה; תברואה וכימאי.17
הביקורת העלתה כי קר תל אביב לא קבעה נוהל למסירת עבודות ליועצי .בפועל בחרה קר תל
אביב את היועצי על סמ ניסיונ של מנהלת הפרויקטי של הקר והמפקח של הפרויקט
המסוי ע אות יועצי.
 .2קר אשקלו א היא לא קבעה נוהל בעניי זה ,וכ נהגה למסור עבודות ליועצי על סמ
ניסיונ של מנהל הפרויקטי של הקר ומנכ"ל הקר ע היועצי .הטעמי לבחירת היועצי בכל
פרויקט לא תועדו.
לדוגמה ,מנהלי פרויקט ,יוע לעניי חוזק מבני )קונסטרוקציה( ויוע לעניי מיזוג אוויר נתנו את
שירותיה לקר אשקלו בשניי משלושת הפרויקטי העיקריי שהקר תכננה וביצעה בשני
שנבדקו ,והקר לא פנתה ליועצי אחרי בתחומי האלה לקבל הצעות למת שירותי; שניי
מה יועצי לקר זה  15שני ,ויוע מיזוג האוויר נות את שירותיו לקר כעשר שני.
קר אשקלו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי העסקת יועצי נחשבת למשרת אמו,
ולקר שמורה הזכות לבחור את יועציה .מדובר באנשי מקצוע המתמחי בהקמת פרויקטי
ציבוריי אשר הוכיחו בעבר את מקצועיות בעבודת ע הקר.

__________________

16
17

באמצעות תרומה שקיבלה והועברה לקר.
תפקיד הכימאי לעסוק בחישוב אומדני העלויות של הפרויקטי .
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˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â· Ô˙ÏÂÚÙ Í¯„ ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â¯˜‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘·‚Ï ÈÂˆ¯ .Â¯˘‡ÏÂ ‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ ÈÓÈÙ Ï‰Â ·Â˙ÎÏ ˘È .ÌÈˆÚÂÈ‰
ÔÁÂ· È·‡ ÚÂ·˜Ï ˘È .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ˘ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó
ÛÂ‡˘Ï ÈÂˆ¯ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ‰Î¯Ú‰Ï
‚.˙Â¯˜‰ Ï˘ ¯‚‡Ó‰ ÔÓ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ·· ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ ¯ÂˆÈÏ Ì

התקשרות ע ספקי
התקשרויות ורכישות ע ספקי דורשות הלי מסודר של קבלת הצעות מחיר לצור השגת מרב
היתרונות וחיסכו רב בעלויות .כאשר מדובר בסכומי ניכרי ,מ הראוי שההתקשרויות ייעשו רק
אחרי הלי בחירה שקו ,פומבי ותחרותי שיבטיח שוויו הזדמנויות.
 .1על פי נוהל התקשרויות ורכישות של קר אשקלו ,רכישות שערכ עד  1,000ש"ח יתבצעו
ללא קבלת הצעות מחיר; שתיי#שלוש הצעות מחיר יתבקשו בעת ביצוע רכישות בסכומי
מ 1,000#ש"ח ועד  10,000ש"ח; שתיי#שלוש הצעות מחיר יובאו לאישור ועדת ההתקשרויות
ברכישות שסכומ יותר מ 10,000#ש"ח.
הביקורת העלתה כי בשני  2008#2007רכשה הקר מספק רכיבי מזו להכנת ארוחות בעבור
מועדוניות שהיא מפעילה בס כולל של  357,000ש"ח .הקר לא פנתה קוד להתקשרות זו
לספקי אחרי לקבלת הצעות מחיר ,וההתקשרות א לא הובאה לפני ועדת ההתקשרויות
לאישורה.
באות השני ) (2008#2007שילמה הקר לחברת הסעות סכו כולל של כ 363,000#ש"ח .אמנ
ההתקשרות ע החברה נעשתה בדצמבר  ,2004לאחר שוועדת ההתקשרויות של הקר קיבלה
הצעות מחיר ,דנה בה ואישרה את ההתקשרות ע החברה ,אול במש חמש השני שעברו מאז
ההתקשרות לא פנתה הקר לקבל הצעות מחיר מחברות הסעה אחרות.
ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘ÚÈ˙ ÌÈ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Â ,È˙Â¯Á˙Â È·ÓÂÙ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ È¯Á‡ Â˘ÚÈÈ ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ÌÈÈÙÒÎ
·‡.ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï ˙˙Ï ÌÈ˘˜·ÓÏ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ
 .2מורי ומדריכי לימדו בקביעות בקר קדומי בחוגי ספורט ותרבות ,כגו כדורסל,
התעמלות ,דרמה ,חוגי העשרה ושיעורי מוזיקה ,על בסיס קבלני תמורת חשבוניות .במרבית
המקרי לא נמצאו הסכמי ע נותני שירותי אלו שקובעי את תדירות החוגי והשיעורי ,את
מספר השעות השבועיות ואת התשלו לשעה )בחלק מהחשבוניות שהוגשו לתשלו ג לא נכלל
פירוט של מספר השיעורי והתערי לשיעור( .כמו כ ,לא הוצאו הזמנות לנותני שירותי שהקר
שילמה לה בעבור פעילויות תרבות חד#פעמיות ,כגו מופעי והצגות ,הגברה והפקות סרטי.
במסגרת אירועי התרבות האלה הסיעה הקר נוסעי בכלי רכב ממוגני ירי .בחלק מהנסיעות לא
נוהלו הזמנות להסעות האלה ,בחלק היו הזמנות א לא נמצאו פרטי בעניי מטרת הנסיעה,
וברוב ההזמנות לא צוי מספר הנוסעי.
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ÌÈÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚ ˙Â¯˜‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ‰· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ˙ÂÈÁ‰ Â˘·Â‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ¯Â·È
.˙Â˘ÈÎ¯Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ È‡˘Â· ˙Â¯˜Ï

עבודות פיתוח שביצעה קר תל אביב
הגדלת תקציבי הפרויקטי
במרוצת השני  2008#2007עסקה קר תל אביב בקידו  24פרויקטי שהיו בשלבי ביצוע .ה
כללו בנייה של מוזאו ,ספריות ,קונסרבטוריו ,מרכז העשרה ,מרכז קהילתי#רוחני ,ברֵכה
טיפולית ,אמפיתאטרו ,גני ילדי ואולמות ספורט .עלות הבנייה המצטברת הבלתי סופית של 21
מהפרויקטי האלה הסתכמה בשנת  2008בכ 26.1#מיליו דולר.
בביקורת נמצא כי בשמונה מ 21#הפרויקטי נאלצה הקר להגדיל את תקציבי הפרויקטי במהל
ביצוע ב 25%#עד  100%בהשוואה לתקציב הראשוני; כתוצאה מכ ג עיריית תל אביב#יפו
הגדילה את תקציב השתתפותה בשבעה משמונה פרויקטי כדי לממ את החריגות מהתקציב
המקורי .הגדלה כספית חריגה במיוחד נמצאה בשני פרויקטי :לברֵכה הטיפולית שהוקמה
הוקצבו בשנת  985,000 2006דולר ועד סו שנת  2008הוצאו  1.639מיליו דולר )חריגה של .(66%
למוזאו גוטמ )בית הסופרי( הוקצו  1.410מיליו דולר והוצאו  2.508מיליו דולר )חריגה של
.(78%
מוזאו גוטמ
 .1מוזאו גוטמ ,המציג את יצירותיו של האמ התל אביבי נחו גוטמ ז"ל בשילוב תערוכות
מתחלפות ,נפתח לקהל במאי  .1998למוזאו נית בסו שנת  2004היתר בנייה להקמת אג נוס,
והוחל בבנייתו לפי התכנו של מהנדס הפיקוח מטע הקר .הבנייה הייתה אמורה להסתיי בסו
פברואר  .2006אול עד מועד עריכת הביקורת ,אפריל  ,2009טר הושלמו עבודות הטיח ,החיבור
לרשתות החשמל והמי ומערכות הכיבוי באג .ואלה עיקר הסיבות לעיכוב בעבודות:
)א( לא תוכננו כראוי העתקת התשתיות של חברת "בזק" ורשת עילית של חברת החשמל.
למשל ,עמוד תקשורת של חברת "בזק" ברחוב הפריע לביצוע קווי הסניקה ,והיה צרי ג להעתיק
כבל חשמל הצמוד לקיר הבניי;
)ב (

קושי בחיבור קווי מי ראשיי לבניי בשל אותו העמוד ומפאת הכבלי הצמודי לבניי;

)ג(

דרישת העירייה להניח כבלי חשמל בעומק רב ורק אחרי הנחת קווי הביוב והמי;

)ד( ביצוע פרויקט של עיריית תל אביב#יפו לשדרוג רחובות ותשתיות באזור המוזאו )נווה
צדק( גר להשבתת העבודה באג הנוס ל 11#חודשי;
)ה( מנהל הפרויקט לא בדק כהלכה את השפעות התכנו והביצוע של מערכת מתזי מיוחדת
על לוחות הזמני של הפרויקט; תכנית הבטיחות שהוגשה הייתה ישנה וחסרת תוק בשל
השינויי בתקנות הכיבוי ומניעת האש; האדריכל לא דאג מבעוד מועד לחידוש היתר הבנייה;
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מחלוקות בי האדריכל למהנדס הבניי בנוגע לעמידות העמודי והקירות.

)ו(

קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי חלק מהסיבות לעיכוב בעבודת הבנייה,
למשל העתקה ושדרוג של תשתיות החשמל ,המי והתקשורת ,לא נגרמו בגינה ,מכיוו שהשליטה
על תכנו התשתיות ותזמו השינויי היו באחריות העירייה וחברות התשתיות.
¯·Î ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÂÚ„È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÏ‰Ó ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÛÂÏÁ ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙÏ ÍÎ ÏÚ ÂÚÈ¯˙‰ ‡Ï Ì‰ Í‡ ,2004 ¯·Óˆ„· ,Ô˙ÏÈÁ
.‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ô¯˜‰ ÔÈ· ÈÂ˜Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÏÚ Ì‚ „ÈÚÓ ‰Ê ÔÈÈÚ .ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ
 .2התקציב הראשוני של הפרויקט היה ,כאמור ,בשנת  2004כ 1.4#מיליו דולר ,א בפועל
הסתכמו עלויות הביצוע עד סו דצמבר  2008בכ 2.5#מיליו דולר.
הסיבות המרכזיות לגידול בעלויות הביצוע היו בניית קומה ראשונה ומעלית בפרויקט ;18הצור
בעדכו תכנית הבטיחות ובהתקנת מערכת מתזי מיוחדת מפאת השינויי בתקנות כיבוי האש;
שינוי בתכנו וביישו של מערכת מיזוג האוויר והוצאות אחרות.
בדצמבר  2008הסתכ תקציב הפרויקט בכ 2.8#מיליו דולר .על פי התכנו הראשוני של הפרויקט
היה על העירייה לשאת במימו של  960,000דולר בלבד ) 69%מעלות הפרויקט( .אלא
שהשתתפות העירייה הסתכמה הלכה למעשה בכ 2.15#מיליו דולר  #כ 77%#מתקציב הפרויקט
המעודכ.
ביולי ובאוגוסט  2007אישרו ועדת הכספי ומועצת העירייה תוספת תקציב בס כ 510,000#דולר
)כ 2.2#מיליו ש"ח( בגי חלקה של העירייה בפרויקט; חלק ניכר מהסכו יועד למימו בנייתה של
הקומה הראשונה שלא תוקצבה מלכתחילה לפי ההסכ ע התור .לוועדת הכספי ולמועצת
העירייה לא הוצגה מטרת התקציב הנוס.
באוגוסט  2007נחת הסכ בי העירייה והקר שבו נקבע כי בכל הנוגע להגדלת ההשתתפות של
העירייה בתקציב הפרויקט ,העירייה התחייבה להוסי ס של  510,000דולר ואילו הקר תגייס
תרומה נוספת בס  200,000דולר .נמצא כי העירייה העבירה את התקציב הנוס לקר בשנת ,2008
אבל עד מועד סיו הביקורת ,ינואר  ,2010הקר טר גייסה תרומה נוספת כפי שהתחייבה בהסכ.
נכו לשנת  2008נוצר בפרויקט גירעו כספי של כ 600,000#דולר שנבע בחלקו מהיעדר קבלת
התרומה האמורה .לפי נתוני הדוח הכספי של הקר לשנת  ,2008העירייה התחייבה לממ את
הגירעו האמור.
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙ˙˙˘‰ Ï˘ ˙¯ÎÈ ‰Ï„‚‰Ï ÂÓ¯‚ ÂÏ‡Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙‰Â ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó
ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï Ô‰ ,‰Ê‰ ÔÈÈÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Ú· .Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.2004-Â 2003 ÌÈ˘· ¯·Î ‰Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰˘ ·Âˆ˜˙‰Â ÔÂÎ˙‰ È¯ÚÙ ÔÈÈÚ· Ú„ÈÓ

__________________

18

482

אמנ בהסכ שנחת ע התור נקבע שעבודות אלו ייעשו ,א הקר החליטה לאשר תקציב מצומצ
ולא נכללו בו העבודות האלה.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

ברכת השחייה הטיפולית
ֵ
באפריל  2004חתמה הקר על הסכ ע תור שלפיו תקי ברֵכת שחייה טיפולית לילדי
מוגבלי בבית הספר "או" ,והיא תשתמש לש כ ביסודות קיימי ותשלי את הביצוע עד
אפריל  .2006לאמתו של דבר הסתיימה הקמת הברֵכה רק בפברואר  ,2009כמעט שלוש שני
אחרי המועד המתוכנ.
הביקורת העלתה כי הסיבות המרכזיות לעיכוב בהשלמת הפרויקט ,ה בשלב התכנו המפורט
)שנמש  20חודשי( וה בשלב ביצוע הפרויקט )שנמש  38חודשי( ,היו כלהל:
 .1התקציב הראשוני שהסתכ בפחות ממיליו דולרי התבסס על אומד ראשוני בלא תכנו
מפורט .במכתב ששלח מנהל הפרויקטי של קר תל אביב ביולי  2003לסג מנהלת מינהל החינו
של העירייה נכתב כי "העלויות נערכו באומדנא ללא פרוגרמה מסודרת"...
 .2בפרויקט נעשו חפירות מורכבות )בעומק  2.5מטרי( בסמיכות ליסודות בית הספר הקיי
)שהיו בעומק  1.5מטרי( ,ואלה חייבו לחזק את יסודות הבניי הקיי .עניי זה נודע רק בשלב
התכנו המפורט.
.3

נוספו עבודות בשל החובה לעמוד בתקני חדשי של כיבוי האש ואיכות הסביבה.

 .4המיקו של חדר ההסקה שונה ,ומערכות ההפעלה של הברֵכה הועברו לחניו תת#קרקעי
בגלל התנגדויות ודרישות של תושבי הגרי סמו אליה.
במסמ פנימי של הקר מספטמבר  2005ציינה מנהלת הפרויקטי של הקר כי "הפרויקט מסוב
מאוד וכולל עבודות לא סטנדרטיות וקשות לתכנו ,לתאו ולאומד" ,ובפרויקט "קיי מחסור
תקציבי" .מסמכי שוני שנמצאו בתיק הפרויקט לימדו כי עיקר הגידול בהוצאות הפרויקט
מקורו באלה :אומד שגוי של עלויות ההסקה ומיזוג האוויר ,עבודות נגרות ותיקו שיפועי רצפת
הברֵכה )כ 180,000#דולר(; חפירה סמו ליסודות ,מתחת לבית הספר הקיי )כ 100,000#דולר(;
פיצוי שנית לקבל בשל ירידת שער הדולר )כ 100,000#דולר( ,על א שבצו התחלת הבנייה
שנית לקבל בינואר  2006צוי כי הצעתו צמודה לשער היציג של הדולר ביו ההגשה של הצעת
המחיר )בהסכ לא נקבע כי התשלומי יוצמדו(; תוספות שונות ,כגו דרישות איכות הסביבה
למשתיקי קול וכיבוי האש ,מערכת כריזה ומצוקה ,התייקרות הברזל ותעלות מיזוג האוויר
)כ 74,000#דולר(; התקנת גג מיוחד )סקיילייט( שלא תומחר בתכנו הראשוני )כ 50,000#דולר(
כדי להכניס אור לברֵכה.
עד דצמבר  2008הסתכמו הוצאות ההקמה של הברֵכה הטיפולית בכ 1.6#מיליו דולר ,ותקציב
הפרויקט עמד באותה העת על  1.88מיליו דולר )גידול של יותר מ 90%#מהתקציב המקורי(.
העירייה נשאה במימו של יותר ממחצית ההוצאה הכספית )כ 984,000#דולר( ,19א שלפי התכנו
הראשוני היה עליה להשתת במימו של  260,000דולר בלבד )כ 26%#מעלות הפרויקט(.

__________________
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Ú·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙· ÈËÓ¯„‰ ÏÂ„È‚‰ Ï˘ Â¯˜ÈÚ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï·È˜ Ì‚ Ì„ÂÒÈ ÏÚ˘ ,Ô¯˜‰ ‰˙˘Ú˘ ÌÈÈÂ˘‡¯‰ ·Âˆ˜˙‰Â ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰· È„ÂÒÈ Ï˘ÎÓ
‡˙ ÏË ˙ÈˆÁÓÓ ‰ÏÚÓÏ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰‡˘ ÏÚÂÙ· .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ¯·„· ‰È˙ÂËÏÁ‰
‰˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰˙˘‰ ÍÎÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘¯„˘ ÛÒÂ‰ ·Èˆ˜˙‰
·Ì˙Â‡ ÔÎ˙˙˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï „È˙Ú· „ÈÙ˜‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ .Â
·ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ;Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ·Èˆ˜˙‰ ¯Ê‚ÈÈ ÂÓÓ˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂÎ˙ ÍÈÏ‰
˙˜ˆ.Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂÎ˙‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰˜È„· ¯Á‡Ï ˜¯ Ë˜ÈÂ¯Ù ·Â
˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÌÈÏ·˜‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ· ÌÎÒÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ Ô¯˜Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
˙ÂÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ÂÏ‡ ˙Â„Óˆ‰ .Ì˙„Â·Ú ÏÚ Ï·˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰ Ï˘ ‰„Óˆ‰‰
ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Ì¯Ë· Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰Ï ‚ˆÂÓ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙· ˙Â¯ÁÓÂ˙ÓÂ ˙ÂÎÂ˙Ó
·.‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ

נסיעות לחו"ל
מימו הנסיעות לחו"ל על ידי הקרנות נועד בי השאר לאפשר לנבחרי הציבור ולבעלי התפקידי
בקר לגייס תרומות לפעילות הקר .נמצא כי הקרנות שנבדקו מימנו נסיעות לחו"ל של נבחרי
ושל עובדי שלה .כ לדוגמה ,קר תל אביב מימנה את נסיעת של אלה :ראש עיריית תל אביב#
יפו )שמונה נסיעות בשני  ,2008#2006שבמהלכ שהה במדינות שונות מש  61ימי(; מנכ"ל
הקר ) 20נסיעות באות שני ,שבמהלכ שהה בחו"ל  145ימי( .במימו קר נהרייה נסעו לחו"ל
יו"ר הקר ,שהוא ג ראש עיריית נהרייה )שמונה נסיעות שבמהלכ שהה בחו"ל כ 40#יו( וחברת
הנהלת הקר .במימו קר קדומי נסעו גַייסת תרומות מטע הקר ועובדת נוספת במועצה ובקר.
בטבלה שלהל מובאות ההכנסות של הקרנות מגיוס תרומות בחו"ל )באלפי ש"ח( בהשוואה
לעלות הכרוכה באיסופ 20בשני  2008#2006לפי הדוחות הכספיי שלה.
˜¯·È·‡ Ï˙ Ô

˙Â‡ˆÂ‰‰/˙ÂÒÎ‰‰ ÍÒ

2007

2008

˜¯‰ÈÈ¯‰ Ô

˜¯ÌÈÓÂ„˜ Ô

2008 2007 2006 2008 2007 2006

השנה

2006

מספר הנסיעות
ההכנסות מתרומות
ההוצאות בתהלי איסופ
שיעור ההוצאות מההכנסות
)באחוזי (

4
8
8
2
3
3
20
16
20
414 2,111 2,700 265 529 686 37,157 34,652 40,547
204 309 342
54
69 25 2,850 1,908 1,402
49.28 14.64 12.67 20.38 13.04 3.64 7.67 5.51 3.46

מהטבלה עולה כי חלק היחסי של ההוצאות ששימשו לאיסו התרומות עלה בשנת  2008בשיעור
ניכר לעומת שנת  ;2006במיוחד בולט הדבר בקר נהרייה )פחות מ 4%#בשנת  2006לעומת
כ 20%#בשנת  (2008ובקר קדומי )כמעט  50%בשנת  2008לעומת כ 13%#בשנת .(2006
__________________
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בעלות הכרוכה באיסו) התרומות נלקחו בחשבו ג העלויות הכרוכות באחזקת לשכות )נציגויות(
בחו"ל של קר תל אביב וקר קדומי  ,המעסיקות ש עובדות לאיסו) תרומות.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

נהלי כתובי ומאושרי
הנסיעות לחו"ל במסגרת קרנות הפועלות לצד הרשויות המקומיות ה מרכיב מהותי ומרכזי
בעבודת הקרנות .מ הראוי שנושא זה ,הכרו בהוצאות כספיות ניכרות ,יוסדר בנהלי כתובי
ומאושרי המפרטי את שלבי הטיפול והאישור של כל נסיעה בתפקיד לחו"ל ,החל בשלב זיהוי
הצור או היזמה לנסיעה )כגו הלי הבחינה של הצור בנסיעה ,מהותה ,מספר הנוסעי ,מועדי
הנסיעות והערכה כספית לביצועה; הסמכות לאישור הנסיעה; דרכי ההתקשרות ע משרדי
הנסיעות; מיצוי הדרכי להוזלת עלויות הנסיעה; שילוב של שהות פרטית בחו"ל במסגרת
הנסיעות בתפקיד( ,עבור במת אישור סופי לנסיעה וכלה בדיווח על תוצאות הנסיעה לאחר
החזרה לאר וסדרי ההתחשבנות ע הנוסעי.
בביקורת נמצא כי קר נהרייה וקר קדומי לא קבעו נהלי בכתב בנושא הנסיעות לחו"ל .רק
בעקבות הערות הביקורת המציאה קר תל אביב נוהלי נסיעה לחו"ל.
¯Â˘È‡‰Â ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ˙‡ ÌÎÒÏÂ ¯È„‚‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.¯˘Â‡ÓÂ Ë¯ÂÙÓ ,·Â˙Î Ï‰Â· Ï"ÂÁÏ „È˜Ù˙· ˙ÂÚÈÒ Ï
מימו נסיעות לחו"ל
 .1בספטמבר  2007נסעה גב' דניאלה וייס ,ראש מועצת קדומי דאז ,לניו יורק ומיאמי לעשרה
ימי על חשבו הקר .בבקשה להחזר הוצאות מהקר לאחר שחזרה ארצה ,ציינה ראש המועצה
דאז כי היא נסעה לאיסו תרומות.
הביקורת העלתה כי ראש המועצה דאז לא מסרה להנהלת הקר בטר נסיעתה על טיסתה לחו"ל
ועל מטרת הנסיעה ,וממילא לא אישרה הקר את נסיעתה .ראש המועצה דאז ג לא דיווחה
בחזרתה ע מי נפגשה וא גייסה תרומות ככלל.
ÒÈÈÂ '·‚ Ï˘ ‰˙ÚÈÒ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‰¯˜Ó· Â˘Ú˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ Ô¯˜‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ,ÔÓÊ ÛÏÁ˘ Û‡ .˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡Ï
‰˘È¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ‰È‰È – ¯·„‰ ˘¯„ÈÈ Ì‡Â ,„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï ‰Ê‰
.ÂÊ ‰ÚÈÒ ÔÈ‚· ÂÓÏÂ˘˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰Ï
) .2א( בשני  2008#2006נסעו עובדי קר תל אביב לחו"ל  52פעמי 20 :נסיעות לארבע
מדינות 16 ,נסיעות לארבע מדינות ו # 16#לחמש מדינות ,כסדר השני .נמצא כי בנסיעות אלה
נאספו כ 7.9#מיליו דולר ,כ 7.3#מיליו דולר וכ 9#מיליו דולר ,כסדר השני.
קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי השני שנבדקו היו שני של משבר
כלכלי עולמי ,ואילו במש שבע שני היא גייסה  60מיליו דולר מתרומות שסייעו למימוש של
 117פרויקטי.
)ב( בהסכמי ע גַייסות התרומות בקר תל אביב נקבע כי מנכ"ל הקר יאשר את תכנית
העבודה שלה ,וזו תכלול פרטי על הנסיעות המיועדות ,מטרותיה ותדירות.
בתיקי הקר לא נמצאו תכניות עבודה מעי אלה ,ומ הסת הנהלת הקר לא דנה בה ולא אישרה
אות .הקר א לא קבעה אומד כספי לנסיעות לחו"ל בתחילת כל שנת כספי.
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בדיקת  21דוחות הנסיעה שהגישו גַייסות התרומות בשני שנבדקו העלתה כי לא נכלל בה
פירוט של מועדי הפגישות ע התורמי .לפיכ לא נית לדעת מהדוחות הא זמ השהייה בחו"ל
נוצל לפגישות ע תורמי.
הקר הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי מצד אחד קיי קושי לצפות מפגשי
אקראיי ש"יולידו תור"; מצד אחר ייתכ שמפגשי אשר תוכננו מראש יבוטלו בשל אירוע
בלתי צפוי.
הקר ג צירפה כמה מסמכי בנושא הזה ,כגו "הערכת מצב שנתית ,המלצות היוע השיווק
האסטרטגי"; "דיו אסטרטגי על פעילות הקר"; "סיכו פעילות הקר בשנת  ."2007מסמכי אלו
כללו פירוט הנוגע לתכנו הפעילות הכללית של הקר וראייתה האסטרטגית מהבחינה השיווקית.
Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÎÓÒÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ú‚Â· ÌÈÂ˙ ÂÏÏÎ ‡Ï ÌÈÎÓÒÓ‰˘ ˜¯ ‡Ï .Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ‰ ‡˘Â· ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ
.ÌÈÎÈ¯‡˙ Â‡˘ ‡Ï Û‡ Ì˜ÏÁÂ ˙ÂÓÈ˙Á Â‡˘ ‡Ï Ì‚ Ì‰˘ ‡Ï‡ ˙Â·È˘È· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ
‰Î‰ ·ÈÈÁÓ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÈ˙˘‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Û˜È‰ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.‰¯˘‡˙Â ‰· ÔÂ„˙ Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰˘ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ,˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˙˘ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ Ï
·„¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .˙È˙˘‰ Ô˙ÂÏÚ ˙‡ ˘‡¯Ó „ÂÓ‡Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,˙ÂÚÈÒÏ ˙ÈÎ˙ ¯„ÚÈ‰
ÍÎ ¯Á‡ ¯˘Ù‡-È‡ ,‰ÚÈÒ‰ Ì¯Ë· ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÓÈ˘Ó ˙¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.‰È˙Â¯ËÓ ˘ÂÓÈÓ ˙‡Â ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ˙‡ „Â„ÓÏ

דיווח על תוצאות הנסיעה
לכל נסיעה לחו"ל אמורה להיקבע תכנית נסיעה ויעדי .משו כ ,חשוב מאוד שכל עובד החוזר
מחו"ל ימסור דיווח על יישו תכנית הנסיעה ועל האופ שבו הושגו מטרותיה ,לרבות גיוס
התרומות .דיווחי אלה חשובי ה לצור מעקב שוט אחרי הפעילות שנעשית בתחו הזה וה
לצור הסקת מסקנות שישמשו לתכנו הנסיעות בעתיד.
נמצא כי הנוסעי לחו"ל מטע הקרנות בקדומי ובנהרייה לא נדרשו לדווח למוסדותיה ולא
דיווחו על תוצאות נסיעת ועל סכומי התרומות שנאספו )לבד מדיווח על נסיעה אחת מתו ארבע
נסיעות שנעשו בשנת  2008בקר קדומי(.
הנסיעות לחו"ל בקר נהרייה
הוצאות קר נהרייה על נסיעה אחת לחו"ל ביולי#אוגוסט  2008הסתכמו בכ 49,000#ש"ח .על גבי
המחאה בסכו הזה נרש "עבור נסיעת משלחת לצרפת וקנדה" .ממסמכי הקר לא היה אפשר
לדעת כמה אנשי מנתה המשלחת ,מה הייתה מטרת הנסיעה ומה היו תוצאותיה.
קר נהרייה המציאה למשרד מבקר המדינה רק בשלבי הגיבוש הסופי של דוח הביקורת ,ביוני
 ,2010פרוטוקול מישיבת הנהלת הקר מ 1.4.08#ולפיו אושרה ליו"ר הקר ולחברת הנהלה
הנסיעה למטרת "צורכי גיוס סיוע לנזקקי" .למשרד מבקר המדינה הומצא מסמ נוס ,שנשלח
לרו"ח של הקר בספטמבר ) 2009כשנה וחמישה חודשי אחרי הדיו בהנהלת הקר( ,ובו פירוט
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שמות הנוסעי ,מטרת הנסיעה וזמני השהייה בחו"ל .ג ממסמכי אלו לא נית לדעת מה היו
תוצאות הנסיעה ולא נית לדעת א מטרות הנסיעה מומשו.
˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„-È‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯‰Â ÌÈÓÂ„˜ ˙Â¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯ËÓÏ Ì‚ Â„ÚÂ˘ ÔÎ˙ÈÈÂ Ô‰È„ÚÈ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÔÓ ˜ÏÁ˘ ˘˘Á ˙ÂÏÚ‰Ï ÏÂÎÈ
‡ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÏ Ï"ÂÁÏ ÚÒÂ‰ Ô¯˜· Ï‰Ó Â‡ „·ÂÚ ÏÎ ÏÚ ,ÍÎÈÙÏ .˙Â¯Á
˙.‰Ï‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ô¯˜‰ ÈÏ‰Ó .Â˙ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ

הדיווח של מנכ"ל קר תל אביב על נסיעותיו
בשני  2008#2006נסע ,כאמור ,מנכ"ל קר תל אביב  20פעמי לחו"ל ובמהלכ שהה ש 145
ימי .כמעט בכל נסיעותיו לחו"ל התלווה מנכ"ל הקר לגַייסות התרומות של הקר.
בביקורת נמצא כי במרוצת השני האמורות לא העביר מנכ"ל הקר כל דיווח שהוא על חלקו
בנסיעה ,על הפעולות שביצע בכל אחד מימי שהותו בחו"ל ועל תוצאות הנסיעה .בנוגע לנסיעות
האלה העבירו גייסות התרומות דיווחי להנהלת הקר על אודות נסיעת .בחלק מהדיווחי הללו
לא היה אפשר ללמוד על פעילותו של המנכ"ל במסגרת הנסיעות.
קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי מדובר בעבודת צוות שכל פרטיה
משלימי זה את זה ,והדיווח המשות לרבות מסקנות והמלצות הוא הביטוי לכ .לכ אי מקו
לדיווח אישי של כל גור שהשתת בנסיעה.
Û˙˙˘Ó ‡Â‰ ‰·˘ Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ ÏÎ È·‚Ï ÈÎ Ô¯˜‰ Ï"ÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ¯Ï˘Ó ÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÈ˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,ÔÎ ÂÓÎ .‰˙‚˘‰· Â˜ÏÁÂ ‰ÚÈÒ‰ ˙¯ËÓ Ú·˜È‰Ï ÌÈÎÈ
.‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ˙Â ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ,Ï"ÂÁ· Â˙Â‰˘ ÏÚ ÂÓˆÚ

הטיסות במחלקת העסקי
קיימת חשיבות עליונה לצמצו העלויות של פעולות הקרנות ,במיוחד באלה הכרוכות בהחזרי
הוצאות בגי טיסות ושהייה ,כדי שייעוד של התרומות ינוצל באופ המיטבי.
נמצא כי כל הטיסות לארצות הברית וחלק מהטיסות לקנדה מטע קר תל אביב היו במחלקת
העסקי .21בשני  2008#2006רכשה הקר  35כרטיסי טיסה לקנדה ולארצות הברית בעלות כוללת
של  119,000דולרי .עלות ממוצעת של כרטיס טיסה לארצות הברית במחלקת העסקי הייתה
כ 3,400#דולר )כמעט פי שלושה ממחיר כרטיס הטיסה במחלקת התיירי(.
בעניי זה יצוי שבמאי  2009החליטה ממשלת ישראל 22כי "כל הנסיעות של עובד מדינה הנוסע
לחו"ל ...ליעדי שמש הטיסה אליה עולה על שש שעות תותר טיסה במחלקת עסקי למנכ"לי
ולמקביליה בלבד".
__________________

21
22

יצוי כי הטיסות לארצות הברית של גַייסות התרומות מטע קר קדומי היו במחלקת התיירי .
החלטה מס'  221מ.12.5.09-
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קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה בעניי הזה כי נסיעות במחלקת העסקי נועדו להבטיח
אפקטיביות בעבודה.
¯ÈÚ‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ÏÈÚÈ È˙Ï·‰ ÏÂˆÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘ÈÎ¯Ó ÚÓÈ‰ÏÂ ˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ‰ÓˆÚ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï
ÍÂÒÁÏ Ô˙È˘ ‰„·Î ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó .ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙˜ÏÁÓ· ‰˜È¯Ó‡ ˙˘·ÈÏ ÌÈÒÈË¯Î
·,Ô¯˜‰ ˙ÙÂ˜Ó ˙Â‡ˆÂ‰· ıÓ˜˙ ÔÈÙÈ˜Ú· Ì‚˘ ‡Ï‡ ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÏ‰˙‰Ï ÌÂ¯˙˙˘ ˜¯ ‡ÏÂ ,‰
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ÓÂ ÌÈÓ¯Â˙ ÈÙÒÎÓ ‰¯˜ÈÚ· ‰ÂÊÈ‰

✯
˙Â¯ËÓ Ï˘ Ô˘ÂÓÈÓ ˙˜È„·Â ‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯˜‰ È„È ÏÚ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ‰ ÔÂÓÈÓ˘ ‡„ÂÂÏ È„Î „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈÁ¯Î‰Â ÌÈÈÂÈÁ ‰ÚÈÒ‰
‡.˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ Ô‰È˙Â¯ËÓ ˘ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ˙Â¯˜Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÈÈ‚Ï ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· „ÚÂ ÔÎ

שכר ותשלומי נלווי בקר תל אביב
הפעילות של הקר ממומנת בעיקרה מכספי תרומות ומהשתתפות של הרשות המקומית .לפיכ מ
הראוי כי תשלו השכר והתשלומי הנלווי יהיו על פי אמות מידה המקובלות במגזר הציבורי.
בשנת  2009הועסקו בקר תל אביב  15עובדי .הוצאות השכר של הקר הסתכמו בשני #2006
 2008בכ 1#מיליו דולר 1.1 ,מיליו דולר ו 1.3#מיליו דולר ,כסדר השני )כ 71%#מהוצאות
ההנהלה והוצאות כלליות( .חמשת עובדי הקר הבכירי )המנכ"ל ,החשב ,מנהלת החשבונות
הראשית ושתי גַייסות תרומות לקר( הועסקו על פי חוזי אישיי .מנהלת החשבונות הראשית
הועסקה לפי חוזה שהסתיי לפני יותר מ 20#שנה .עשרת העובדי האחרי חתמו על הודעת תנאי
עבודה שבה נכלל פירוט תנאי השכר.
אמות המידה לתשלו השכר לעובדי הקר
בחוזר מנכ"ל משרד הפני ממרס  2004נקבע כי שכר של העובדי הבכירי בתאגיד עירוני
דוגמת חברה כלכלית לא יחרוג מ 70%#משכר מנכ"ל החברה .23בטבלאות השכר שפרס משרד
הפני לשכר הבכירי בדצמבר  2007נקבע כי שכרו של מנכ"ל רשות מקומית שמספר תושביה
גדול מ 250,000#תושבי יהיה כ 31,800#ש"ח )א הועסק מ ,1.1.03#שכרו צמוד למדד המחירי
__________________

23

488

בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפני ממרס  2003פורס נוהל חברות עירוניות ,כפי שקבעו במשות
הממונה על השכר באוצר ומנכ"ל משרד הפני .בנוהל נקבע כי שכר מנכ"ל של חברה עירונית לא
יחרוג משכר מנכ"ל של הרשות המקומית שבה נמצא התאגיד.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

לצרכ( ,או כ 35,200#ש"ח )א שכרו צמוד לשכר הממוצע במשק( .לפיכ ,שכרו של עובד בכיר
בתאגיד עירוני בתל אביב#יפו היה צרי להיות כ 22,300#ש"ח ,או כ 24,600#ש"ח.
נמצא כי השכר המשול לכל אחד מעובדי הקר לא נקבע במהל השני על פי אמות מידה
כלשה שיבטיחו ניהול של מדיניות שכר קבועה ,וזו תאפשר מחד גיסא גמישות ניהולית ומאיד
גיסא תנוהל על פי אמות מידה ציבוריות.
כ לדוגמה העסיקה הקר שתי גַייסות תרומות המוגדרות עובדות בכירות .נמצא כי בינואר 2008
הוגדל שכרה של כל גַייסת תרומות לכ 32,000#ש"ח ,וכ חרג השכר של כל אחת מה בכ10,000#
ש"ח בחודש מתקרת השכר המגיעה לעובד בכיר בתאגיד עירוני )או חרג בכ 8,400#ש"ח מתקרת
השכר של עובדי ששכר צמוד לשכר הממוצע במשק( .בעניי זה ראו בהמש.
קר תל אביב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לתפקיד גַייסות התרומות יש צביו מיוחד
הדורש כישורי גבוהי וייחודי ,למשל ידיעת שפות רבות על בוריי ,יכולת לכתוב בעצמ את
הפרויקט לשיווק ,רמה אישית גבוהה ועבודה בשעות לא מקובלות לפי ארצות היעד.
Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÂ¯˜Ú ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ú· .‰ÁÓ ‰‡¯Â‰ ¯Â˙· 2004 Ò¯ÓÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ‰È„·ÂÚ
‚ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙Â‰ÓÏ Ú‚Â· ‰È˙Â„ÓÚÏ ÈÂËÈ· ˙˙Ï Ô¯˜‰ ‰ÏÂÎÈ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˘Â·È
ÏÚ ,ÌÏÂ‡Â .‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ˙ÈÏÂ‰È ˙Â˘ÈÓ‚ ¯È˙Â‰Ï Û‡Â Ì˙Â·È˘ÁÂ
˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ¯Î˘‰ ˙ÂÓ¯Â ÈÙÏ ‰È„·ÂÚÏ ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï Ì‚ Ô¯˜‰
·.˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ

תשלו אחזקת רכב למנכ"ל הקר
בהסכ שנחת ע מנכ"ל קר תל אביב באוגוסט  2002נקבע ,בי היתר ,כי הוא יהא זכאי לרכב
צמוד כמקובל לגבי מנכ"לי במשרדי ממשלה ,ו"הקר לא תישא בתשלומי מסי או בתשלומי
חובה החלי על המנכ"ל מכוח הוראות הסכ זה ומכוח הוראות כל די".
הביקורת העלתה כי הקר שילמה למנכ"ל מדי חודש בחודשו כ 2,300#ש"ח "פיצוי שווי רכב",
שלא לפי הסכ העבודה שחתמה עמו ובניגוד למקובל לגבי מנכ"לי במשרדי ממשלה.
הקר מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי תשלו שכרו של המנכ"ל שול לחברה בע"מ
שבבעלותו ולא לידיו ,לאחר שהקר קיבלה את תנאיו לגל את פיצוי שווי הרכב בשכרו .מכיוו
שכ" ,מסכת ההתקשרות הנכונה תועלה על הכתב כדי ניסוחו של הסכ התקשרות הכולל בתוכו
גילו פיצוי שווי רכב".
ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ Ï·˜Ó Ï"ÎÓ‰˘ ‰ÏÂÚ ‰˙·Â˘˙Ó ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ¯·„‰Â ,ÌÎÒ‰ ÏÚ Ô¯˜‰ ÌÚ ÌÂ˙Á ÂÈ‡˘ Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˙Î· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ
·˜¯ÂÓ‡‰ ÌÂÏ˘˙‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˙Â˘Ï Ô¯˜‰ ÏÚ .ÂÓÚ Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰
˘ÈÂÂ˘ ÈÂˆÈÙ") Ô¯˜‰ Ï"ÎÓÏ Ô˙È˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÌÏ‚Ï ‡ÏÂ ,ÌÈ˘ ‰Ê ˙‚‰Â ‡È‰ ÂÈÙÏ
¯¯˙È‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ÌÈ¯ÊÁ‰ ÚÂ·˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .Â¯Î˘· ("·Î
˘˘.Ï"ÎÓÏ ¯ÂÓ‡Î ÂÓÏÂ
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חריגות בשכר ששול לגייסות התרומות
בחוזי האישיי שנחתמו בינואר  2004ע שתי גַייסות התרומות נקבע כי השכר הכולל של כל
אחת מה יהיה  24,000ש"ח לחודש ויתווספו לו תוספות יוקר ותוספות בגי עדכוני שכר כדי.
הביקורת העלתה כי בדצמבר  2007הסתכ שכר בכ 26,500#ש"ח לחודש ,24כלומר חל בו גידול
בשיעור של כ .10.4%#גידול זה גבוה כמעט פי חמישה מס תוספות היוקר ששולמו במשק מאז
 ,(2.1%) 2004והוא גבוה ממדד המחירי לצרכ שעלה מינואר  2004ב 7.25%#בלבד.
עוד עלה כי בחוזה נקבע שכל אחת מגַייסות התרומות תהיה זכאית להחזר נסיעות חודשי )דלק,
רישיונות וביטוח( בס של כ 1,300#ש"ח )כ 15,600#ש"ח לשנה( .בפועל העמידה הקר לכל אחת
מה רכב צמוד שעלותו השנתית כ 50,000#46,000#ש"ח .הסדר זה יוש בניגוד לאמור בהסכ
עמ ,וכ נשאה הקר בתשלו יתר של כ 30,000#ש"ח לשנה.
Ô˙È ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙ÂÒÈÈ«‚Ï „ÂÓˆ ·Î¯Ï ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈÙÏ ÂÚ·˜ÈÈ Ô¯˜‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È¯„Ò‰ ÏÎ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ .ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï
.ÌÓÚ ÂÓ˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰‰

החזר הוצאות בגי נסיעות ואירוח
החזר הוצאות לראש המועצה בקדומי
בינואר  2008שילמה הקר לראש מועצת קדומי וחברת הנהלת הקר דאז כ 7,500#ש"ח כלהל:
כ 5,200#ש"ח בעבור נסיעות במוניות וכ 2,300#ש"ח בעבור הוצאות אירוח; בפברואר 2007
שילמה כ 2,400#ש"ח  #הוצאות אירוח .בבקשה להחזר כספי בגי נסיעות במוניות ציינה ראש
המועצה כי "ההחזר הינו עבור מוניות שנאלצתי לקחת לש נסיעות ברחבי האר לרגל תפקידי
כראש מועצה ,וכי בשל העובדה שתפקידי במועצה מצרי מאמ רב ,אני נאלצת להיעזר מידי
פע במוניות לבל ארד בנהיגה" .בפברואר  ,2007בבקשה להחזר של הוצאות האירוח ,ציינה כי
מדובר ב"דלק ,מוניות וחניות בגי אירוח והסעות תורמי ,הרצאות הסברה במקומות שוני
באר  ,ופעולות תרבות ונוער".
במסמכי הקר לא נמצא הסבר מדוע על הקר לשאת בהוצאות הנסיעה של ראש המועצה שנעשו
במסגרת תפקידה כראש מועצה ,כספי שלא אושרו ולא דווחו מלכתחילה .לא נמצא במסמכי
מידע על מועדי האירוח ,המתארחי ,הרצאות ההסברה ,פעולות התרבות והנוער ,המועדי שבה
התקיימו והזיקה בי כל אלה ובי פעולות הקר ,כנדרש לפי כללי מינהל תקי.

__________________
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בינואר  2008נחת עמ חוזה חדש ולפיו הועלה שכר החודשי ל! 32,000ש"ח.
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הסדרי פרישה
ככלל ,לא נהוג בגופי שלטוניי וציבוריי לשל נוס על פיצויי הפיטורי שהעובד זכאי לה
על פי חוק 25ג מענקי פרישה .26על כ מ הראוי שהסדרי הפרישה יהיו על פי אמות מידה
המקובלות בגופי ציבוריי.
·È·‡ Ï˙ Ô¯˜· ·˘Á‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ¯„Ò‰
בהסכ ע החשב של קר תל אביב מנובמבר  1998נקבע בי היתר כי א יפוטר ,יהא זכאי נוס
על פיצויי הפיטורי המגיעי לו במסגרת ביטוח המנהלי )הפרשה חודשית בשיעור 15.6%
מחלקו של המעביד ו # 5%#ניכוי משכרו של העובד( ג למענק פרישה נוס בשיעור השווה
למחצית משכורתו האחרונה כפול מספר שנות עבודתו בקר.
הקר מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי מדובר בהתנהלות שהייתה נהוגה לפני כ20#
שנה ,וזהו הדי לגבי עובדי שהועסקו מאז על ידה.
È¯„Ò‰ Â‚‰ÂÈ ‡Ï Â·˘ ·˙Î· Ï‰Â ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘.ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÂÏ
ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜ Ï˘ ¯·Ú˘Ï Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ¯„Ò‰
בנספח לחוזה העבודה ע מנכ"ל הקר לשעבר ,27שהועסק בתפקיד זה מספטמבר  1989עד מאי
 ,2006נקבע בי היתר כ:
העובד מצהיר כי הוא חבר בקר ביטוח מנהלי מגדל )להל 'הקר'( וכי הוא מבקש ומסכי
שזכויותיו )לתגמולי ו/או לפיצויי פיטורי( תובטחנה בקר זו בהתא לתקנותיה...
הקר תנכה מהמשכורת החודשית ) 5%להל תשלומי העובד( ותעביר ביחד ע תשלומי הקר
לקר הנ"ל.
העבירה הקר את התשלומי לקר הנ"ל לא תהיה לעובד תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי הקר,
בגי הזכויות הנ"ל.
˜·ÔÈ„Î ÌÈ¯ÂËÈÙ ÈÈÂˆÈÙ ÌÂ˜Ó· Â‡Â·È Ï"‰ Ô¯˜Ï Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê· Ú
,Ô¯˜· „·ÂÚ‰ ÔÂ·˘Á ˙‡ Ì‰· ‰ÎÊ˙ Â‡ „·ÂÚÏ ÌÏ˘˙ Ï"‰ Ô¯˜‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙· ÔÙÂ‡ ÏÎ·Â
˙‡ ‰˘ÂÚ Ï"‰ ÌÈÈÂˆÈÙÏ ‰ÙÂ˜‰Â ÔÈ„Î ÌÈ¯ÂËÈÙ ÈÈÂˆÈÙÏ Ô¯˜ ·ÂÁ ˜ÂÏÈÒ ÌÂ˘Ó ‰È‰È
˘.„·ÂÚ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ Â‡ ‰˙ÂÎÊ· Â‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ‰ÓÏ˘· Ô¯˜‰ ˙ÂÁÈÏ
__________________
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חוק פיצויי פיטורי ,התשכ"ג! ,1963ותקנות פיצויי פיטורי )חישוב הפיצויי והתפטרות שרואי
אותה כפיטורי( ,התשכ"ד!.1964
למעט מקרי שבה יוז הגו הממשלתי או הציבורי מבצע לעידוד הפרישה ,שבמסגרתו מציעי
לעובדי מענקי כדי לעודד את הקדמת פרישת.
בכל שנה נחת עמו חוזה עבודה חדש ,והאחרו בה ! מינואר .2005
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‰ÊÓ ,Á"˘ 610,093-· ÂÓÎ˙Ò‰ ˘¯ÂÙ‰ Ï"ÎÓÏ Ô¯˜‰ ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÍÒ ÈÎ ‡ˆÓ
˘ÍÒ· ÛÒÂ‰ ÌÂÏ˘˙‰ .„·Ï· Á"˘ 333,343 ‰˘È¯Ù‰ ÌÂÈ „Ú ÁÂËÈ·‰ ˙¯·ÁÏ ÂÓÏÂ
.ÂÓÚ Ú·˜˘ ÌÎÒ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰ ÍÂ˙Ó ‚È¯Á ÌÂÏ˘˙ ‡ÂÙ‡ ‰È‰ Á"˘ 276,750
האספה הכללית של קר אשקלו החליטה בדצמבר  2005על הקמת ועדה לבחינת תנאי פרישתו
של המנכ"ל ,והחברי בה היו יו"ר הקר דאז ,הגזבר דאז והיוע המשפטי של הקר .הוועדה
המליצה לאשר למנכ"ל פיצויי פיטורי מוגדלי בשיעור  .150%הנימוק להמלצה היה שתר
"תרומה גדולה" לקר שהתבטאה "בקידומה וקידו ענייניה ,בניהולה והפעלתה התקיני
והמסודרי ,ביצירת קשרי רבי ומסועפי ע תורמי ,גופי ומוסדות ,בהקמת מפעלי
ופרויקטי רבי ומגווני  #ניהול והפעלת" .בפרוטוקול הוועדה נכתב ג כי המנכ"ל הפורש
תר לפעילות החברתית בעיר ובכלל זה התנדב לפעילות נוספת בשיקו השכונות.
האספה הכללית אישרה בפברואר  2006את תנאי פרישתו של מנכ"ל הקר לשעבר.
התוספת לפיצויי הפיטורי בשיעור  50%הסתכמה ב 203,365#ש"ח .סכו זה היה החלק העיקרי
בתשלו החורג שהסתכ כאמור ב 276,750#ש"ח.
מנכ"ל הקר לשעבר הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו במאי  2010כי ההחלטה בדבר
הגדלת פיצויי הפיטורי התקבלה מכיוו שבד בבד לתפקידו כמנכ"ל קר אשקלו ,המשי למלא
ללא תמורה תפקיד של מנהל פרויקט שיקו שכונות חברתי מטע משרד הבינוי והשיכו
שהפעילה קר אשקלו.
ÈÈÂˆÈÙ ‡ˆÂÈ‰ Ï"ÎÓÏ ÌÏ˘ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÏÎ ¯ÎÊ ‡Ï ÌÎÒ‰·˘ Ì‚ ‰Ó ,ÂÓÚ Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÈ¯ÂËÈÙ
˘.˙ÙÒÂ ‰ÏËÓ Úˆ·Ï ‰·ÂÁ ÂÈÏÚ ‰ÏËÂ‰

העסקת יועצי משפטיי בקר תל אביב
קר תל אביב העסיקה בשני שנבדקו שני יועצי משפטיי בענייני שוטפי .אחד מה טיפל ג
בתביעות משפטיות .בשני אלו הסתכמו הוצאות קר תל אביב בגי העסקת יועצי משפטיי
בכ 2.355#מיליו ש"ח ,וכ 1.404#מיליו ש"ח מה הוצאו על טיפול בתביעות משפטיות.
הזיקה העסקית של מנכ"ל קר תל אביב ליוע המשפטי של הקר
השירותי המשפטיי שהעניק אחד ממשרדי עורכי הדי לקר ניתנו לפי הסכ שנחת עמו וע
קר תל אביב בשנת  .1999מנכ"ל הקר ,מר אברה ב שוש ,מכה בתפקיד מאוגוסט .2002
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משרד עורכי הדי הגיש לקר חשבונות לתשלו מדי חודש .28מנכ"ל הקר נהג לאשר בחתימתו
את החשבונות לתשלו שכר הטרחה למשרד עורכי הדי האמור.
הביקורת העלתה כי העומד בראש משרד עורכי הדי )להל  #ראש המשרד( הוא ג הבעלי של
חברה בע"מ שהתאגדה ונרשמה כחברה באפריל ) 2004להל  #החברה( ,ועל פי הרישומי ברש
החברות הוא ג מחזיק ב 58%#מהו המניות שלה .ראש המשרד שימש בחברה ג דירקטור .לפי
מידע שהתפרס בעיתונות ,החברה עוסקת במימוש מקרקעי ורכישת קרקעות בפלורידה ,ארצות
הברית.29
ממסמכי החברה ברש החברות עלה כי מנכ"ל קר תל אביב החזיק ממאי  2004ב 5%#מהו
המניות של החברה .הודעה על העברת המניות למנכ"ל נמסרה על ידי ראש המשרד לרש
החברות בנובמבר  .2004עוד עלה ממסמכי החברה בתיק רש החברות כי ראש המשרד הודיע
לרש החברות ביולי  2006על מינויו של מנכ"ל הקר לדירקטור בחברה .בהודעה נמסר כי מועד
תחילת כהונתו של המנכ"ל כדירקטור בחברה היה בנובמבר .2004
ב 6.12.09#מסר מנכ"ל הקר למשרד מבקר המדינה כי בשנת  2004פנתה אליו קבוצת משקיעי
כדי לעשותו שות להשקעה בתחו הנדל" בחו"ל בסכו של  25,000דולר .עוד מסר כי בשנת
 2006החליט לעצור את השקעותיו בחברה.
ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ÏÚÙ 2004 ˙˘Ó ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜ Ï"ÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜ÈÊ ‰¯ˆÂÂ ,Ô¯˜· „¯˘Ó‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÈÚ· ÏÙÈË˘Î ,‰¯Â‡ÎÏ
Ô¯˜‰ Ï"ÎÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .„¯˘Ó‰ ˘‡¯ ÔÈ·Â ÂÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ˙È˜ÒÚ
‰˜ÈÊ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ 2004 ˙˘· ¯·Î Ô¯˜‰ Ï˘ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏ ‰Ú„Â‰ ¯ÂÒÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ
Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ,˙Ú‰ ‰˙Â‡· ÔÁ·È‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰˜ÈÊ .„¯˘Ó‰ ˘‡¯ ÔÈ·Ï ÂÈ· ˙È˜ÒÚ
˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ·-È‡· ˙Â‡¯Ï ˘È .˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙ ÏÚ ‡˘Â· ËÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰
.Ô¯˜‰ Ï"ÎÓ Ï˘ Â˙ÂÏ‰˙‰· È˘ÓÓ ÈÂ˜ÈÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰
מנכ"ל הקר מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2009את הדברי שלהל:
·˘˙ ÌÂÁ˙· ‰Ú˜˘‰· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ˆÂ·˜ È„È ÏÚ ÈÏ‡ ‰ÈÙ ‰˙˘Ú 2004
‰È‰ ‰ˆÂ·˜·Â ‰Ú˜˘‰· Û˙Â˘ È˙ÂÈ‰Ï ÈÏ˘ È‡˙‰ .$ 25,000 Ï˘ Û˜È‰· Ï"ÂÁ· Ô"Ï„‰
˘‡„ÚÂ· ¯·Á Â‡ ,‰Ï‰‰ ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï ÔÂ‚Î È¯ÂËÂËËÒ „È˜Ù˙ ÏÎ· ˙‡˘Ï ÔÎÂÓ È‡ ÔÈ
ÈÂÈ„· ÔÂ·˘Á· ‰Á˜Ï ÂÊ È˙˘˜· .‰¯·Á‰ ˙ÂÂ·˘Á· ‰ÓÈ˙Á ˙ÂÎÊ ÏÚ· Â‡ ,Ï‰Ó‰
.ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ˙Â·È˘È· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈˆÂ·È˘‰

__________________

28
29

קר תל אביב מסרה למשרד מבקר המדינה כי בינואר  2009פסקה מלהעסיק את המשרד למת
שירותי משפטיי שוטפי.
מטרות התאגיד על פי הרשו בתקנונו ה "לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנו חברה לא
ממשלתית".
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ÌÈÈÂÓ· ÏÏÎ ÂÈ‡ ÈÓ˘ ¯ÂÓ‡ÎÂ ...‰¯·Á· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ 2004 ˙˘·
...ÂÏ Ú„ÂÓ È˙ÈÈ‰ È‡˘ È„ÈÁÈ‰ ÌÂ˘È¯‰ Â‰ÊÂ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ¯·ÚÂ‰ ‰Ê ÁÂ„ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
ÌÂ˘¯‰Â ÔÎ˙È .‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„ ÌÏÂÚÓ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ÈÂÈÓ ÏÎÏ È˙„‚˙‰ ¯ÂÓ‡Î È‡
˙ÂÈ‰Ï ‰ˆ¯È ˙ÂÈÓ ÏÚ· ÏÎ˘ ˙ÈÚËÂÓ ‰Á‰ ÍÂ˙Ó ‰˘Ú ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ Ì„˜Ó‰
ÈÓ˘ ÌÂÒ¯ÙÏ Ú„ÂÓ È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‚ ÔÎÏÂ È˙Ú„Â È˙„ÓÚÏ „Â‚È· ‰È‰˘ ¯·„ ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„
.˙Â¯·Á‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Î
˙Â·¯Ú ˙˙Ï È˙·¯ÈÒ ÔÎ ÂÓÎ ‰¯·Á· È˙ÂÚ˜˘‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ È˙ËÏÁ‰ 2006 ˙˘· ¯·Î
¯Â‡Ï ÛÂÒ·ÏÂ .‰¯·Á· È˙ÂÈÓ· ÏÂÏÈ„ ÏÁ ‰ÊÓ ‰‡ˆÂ˙Î .‰‡ÂÂÏ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ˜·Ï ˙È˘È‡
‰Ú˜˘‰‰ Ô„·‡ ¯ÈÁÓ· ‰¯·Á· È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ È˙„·‡ ‰¯·Á· ÚÈ˜˘‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï È·Â¯ÈÒ
˙ÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÂËÈÏÁ‰˘ [ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ] ÌÈÚ˜˘ÓÏ Â¯·Ú [È˙ÂÈÓÂ] È˙ÂÈÂÓÂ .‰ÏÂÎ
.‰¯·Á·
˙È˜ÒÚ ‰˜ÈÊ ÏÚ ÁÂÂ„Ï È˙˘¯„Â ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ È„È ÏÚ ˜ÓÂÚ ˙¯Â˜È· ‰˙˘Ú 2007 ˙˘·
Â‡ ¯ÂË˜¯È„Ï È˙ÈÂÓ ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ ¯Á‡Ó .ÁÂ˙ÈÙÏ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒ ÔÈ·Â ÈÈ·
˙È˜ÒÚ ‰˜ÈÊ ÌÂ˘ ÈÏ ÔÈ‡˘ È˙·˙Î ÔÂÈÓËÏ ‰„¯È È˙Ú˜˘‰Â ‰¯·Á· ¯Á‡ È¯ÂËËÒ „È˜Ù˙ ÏÎ
.ÌÂÈ‰ Ì‚ ÔÂÎ ‡Â‰˘ ¯·„ Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒ ÌÚ
ÌÂ˘ ‡ÏÏ „·Ï· ÚÈ˜˘Ó Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ÈË¯Ù‰ ÈÙÒÎÓ ‰˙˘Ú ÔÏ„ ˙¯·Á· È˙Ú˜˘‰ ÌÂÎÈÒÏ
.ÁÏˆ ‡Ï ÔÂÈÒÈ‰˘ ÌÈ‡¯Ó ‰Ú˜˘‰‰ Ô„·‡Â ‰¯·Á· „È˜Ù˙
 הוסי כי לא ידע שמונה,2010  בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה בפברואר,מנכ"ל הקר
 וכי בפועל לא בוצעו עסקאות בינו לבי החברה וג לא שול לו שכר דיווידנד,לדירקטור בחברה
.או שכר דירקטורי
‰ÁÈÎÂÓ ‰È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜ Ï"ÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á·˘ ‰Ú˘Ó ‰Ó˜ ÂÊ ‰˜ÈÊ .„¯˘Ó‰ ˘‡¯ ÔÈ·Ï ÂÈ· ˙È˜ÒÚ ‰˜ÈÊ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÏÈÏÚ·
ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ Â˙ÚÈ„È-È‡ .‰¯·Á· ˙ÂÈÓ ÏÚ·Ï ÍÙ‰ Â·˘ ÌÂÈ‰ ÔÓÂ Ó"Ú· ‰¯·Á· ÚÈ˜˘‰Ï
‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ¯ÂÓ‡Î ˙Ú·Â‰ ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ ˙ÏÏÂ˘ ‰È‡ ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Ï Â˙ÂÓ˙‰
ÌÚ .‰È˙ÂÈÓ ÔÂ‰· Û˙Â˘Ï ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÎ ¯Á‡Â ‰˙Ó˜‰ ·Ï˘· ‰¯·Á· ÚÈ˜˘‰Ï Â˙ËÏÁ‰Ó
ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ô¯˜‰ Ï"ÎÓ Ï˘ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ó ‰‰ÈÓ˙ ÚÈ·‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙‡Ê
‰¯ÒÓ˘ ÈÏ·Â ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ ‰˘Ú ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Î ÂÈÂÈÓ ÍÈÏ‰ Ì‰ÈÙÏ˘
.ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ÂÏ

קבלת שירותי משפטיי בלא הסכ
 ש"ח ליוע שנת לה שירותי משפטיי562,000  שילמה קר תל אביב2008#2006 בשני
 התשלומי התבססו על.שוטפי בלא שנחת עמו הסכ המסדיר את תנאי קבלת השירותי
.30 תערי לשעת ייעו
__________________

728" ש"ח בעבור שעת ייעו פני אל פני ו873  שילמה הקר ליוע המשפטי2008 במחצית שנת
.ש"ח בעבור שעת ייעו טלפוני

30
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בעקבות הביקורת נחת בינואר  2010הסכ בי הקר ליוע המשפטי.

דמי ניהול ועמלות שירותי
דמי ניהול של פרויקטי
קר תל אביב נהגה לגבות דמי ניהול מעיריית תל אביב#יפו ומהתורמי בעבור כל פרויקט
שביצעה .דמי הניהול שגבתה מהעירייה בשנה היוו את ס המקורות של הקר בסעי "הנהלה
וכלליות" .בשני  2008#2006גבתה הקר דמי ניהול בס  4מיליו ש"ח 5.9 ,מיליו ש"ח ו9.2#
מיליו ש"ח ,כסדר השני.
הביקורת העלתה כי דמי הניהול של הקר לא כיסו בשני  2007#2006את הוצאות ההנהלה ,את
ההוצאות הכלליות ואת הוצאות הנציגויות בחו"ל ,ונוצרו גירעונות שנתיי בס כ 2.9#מיליו
ש"ח ו 1.9#מיליו ש"ח )כ 73%#ו 32%#מהיק ההכנסות באות שני(.31
נמצא כי בהסכ שנחת ע העירייה בשנת  1986לא נקבע שהקר תגבה דמי ניהול מ העירייה.
במסמ פנימי של הקר )מסמ שאינו ממוע ואינו חתו( מ 4.12.02#בנושא "דמי ניהול קר תל
אביב" נכתב כלהל .1" :א לא צויי אחרת בחוזה ,דמי הניהול הנגבי ע"י קר תל אביב ה
כדלהל :א .פרוייקט בניה  10% #מעלות העבודות .פרוייקט במימו עירוני מלא )הצטיידות וכו'(
 4% #מהיק העבודות".32
הוועד המנהל של קר תל אביב החליט במאי  2007לגבות דמי ניהול מעיריית תל אביב#יפו בעבור
ניהול הפרויקטי המשותפי .וכ נומקה ההחלטה" :דמי ניהול מוקטני ,היו פרויקטי שנחתמו
בעבר ,בהיקפי גדולי ...שבה נקבעו דמי ניהול פחות  10%ואי לכ הכנסות הקר קטנו באופ
משמעותי למרות היק הפרויקטי לכ נקבעו כללי חד משמעיי לתקורת הקר מפרויקטי".
נמצא כי מוסדות העירייה לא דנו בדמי הניהול שהקר דרשה לגבות ולא אישרו אות .ג
בהסכמי שנחתמו בנוגע לכל פרויקט בי העירייה לקר לא צוי שיעור דמי הניהול והסכומי
שהקר אמורה לגבות .בפועל גבתה הקר דמי ניהול כפי שנקבע במסמ הפנימי מדצמבר .2002

__________________

31
32

בשנת  2008נוצר עוד $כספי בס #כ" 230,000ש"ח )כ" 3%מהיק $ההכנסות( בזכות הכנסות גבוהות
במיוחד שהיו בשנה זו ,בעיקר הודות לפרויקטי שבוצעו בשני קודמות.
בסעי 2 $של המסמ #פורטו עמלות חריגות לגבי כמה פרויקטי כלהל:
פרויקט א :עד היק $עבודות בס 4.5 #מיליו דולר תיגבה עמלה בשיעור  ;4%מעל  4.5מיליו דולר "
עמלה בשיעור ;3.5%
פרויקט ב :עד היק $עבודות בס 6 #מיליו דולר תיגבה עמלה בשיעור  ;4.75%בהיק $עבודות מ"6
מיליו דולר ועד  8מיליו דולר " עמלה בשיעור  ;4.5%בהיק $עבודות מ" 8מיליו דולר ועד 12
מיליו דולר " עמלה בשיעור .4%
פרויקט ג :פרויקטי של רווחה ,חינו #וכו' )עירוניי( לפי סיכו של מנכ"ל עיריית תל אביב"יפו :על
ניהול החשבונות ללא גיוס תרומה תשול עמלה בשיעור  ;2%על ניהול החשבונות וגיוס תרומה "
עמלה בשיעור .5%
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.Ô¯˜‰ ˙„Â·Ú· È„ÂÒÈÂ È˙Â‰Ó ‡Â‰ ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ‡˘Â ÈÎ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÁÓ˙ Úˆ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ :‰Î „Ú Â˘Ú ‡Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï Ô¯˜‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ Â˙¯„Ò‰
·ÈÈÁ ‰Ê ¯ÂÁÓ˙ .Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎÏ Ú‚Â· ˙‡˘Â ‡È‰ Ì‰·˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÏÎ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ
‡˘Â· Ô¯˜‰ ˙Ï·˜Ó˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÎ „ÂÒÈ· „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÁ·‰Ó ÒÒÂ·Ó ˙ÂÈ‰Ï
‚·.ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ˙ÈÈ
ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
˘ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ÓÈ„˜Ó‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˜È„·‰ „ÂÒÈ ÏÚ ,Â·‚ÈÈ
‰ÈÁ·Ï ¯È·Ú‰Ï ˘È Ô¯˜‰ ˘·‚˙˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ .ÌÈ˙ÁÙÂÓ ÏÂ‰È ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚Ï
ÍÈ¯ˆ ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ‰·Â‚ ÏÚ ÔÂÈ„ ÏÎ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˘‚„ÂÈ .ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ¯Â˘È‡ÏÂ
ÔÙÂ‡ Ì‚ .Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÈÁ·· ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï
ÂÈ‡ ÂÓ˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒÓ ‡ÏÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰
‰ÏÂ„‚ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰‡ˆÂ‰‰˘ ÏÎÎ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰ÏÓÚ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ıÈ¯Ó˙ ‰ÂÂ‰Ó
ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ‰·Â‚ ˙‡ Ô‰ÈÈ· ÌÎÒ‰ ÏÎ· ÏÂÏÎÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ Ô¯˜‰ ÏÚ ,ÛÂÒ·Ï .¯˙ÂÈ
˘.ÌÎÒ‰‰ ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈÏ‡˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· Â·‚ÈÈ

עמלות בגי גיוס תרומות
˜¯ÌÈÓÂ„˜ Ô
האספה הכללית של קר קדומי החליטה בדצמבר " 2007לגבות עמלות טיפול באות מקרי
שהעמותה קבלה תרומה המיועדת לגופי ולמוסדות שוני כלהל :תרומה עד  # $10,000עמלת
טיפול  ;10%תרומה מעל  $10,000ועד  # $20,000עמלת טיפול  ;15%תרומה מעל # $20,000
עמלת טיפול  ."20%במסמכי הקר לא נמצא תחשיב שלפיו נקבעו שיעורי העמלות וציו הסיבות
לגביית רק מאותה העת.
הנהלת הקר החליטה באוגוסט  2008לפטור מעמלה תרומה של כ 856,000#ש"ח שהתקבלה בעבור
מכללה .הנימוק להחלטה היה "שלא מדובר בגיוס כספי ע"י הקר אלא צינור העברה בלבד".
˙‡ ¯˙ÂÒ ‰ÏÏÎÓÏ Ô˙È˘ ‰ÏÓÚÓ ¯ÂËÙ‰ ÈÎ ÌÈÓÂ„˜ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÓÚ ¯Â·Ú· ‰ÈÈ·‚‰ ˙‡ ‰‚ÈÈÒ ‡Ï˘ ,Ô¯˜‰ ˙ËÏÁ‰
˜¯ÔÂÏ˜˘‡ Ô
בהסכ בי עיריית אשקלו ובי קר אשקלו מפברואר  2007נקבע כי מכל תרומה שתגייס הקר
למימו פרויקטי פיזיי בעבור העירייה ,תקבל הקר עמלה ששיעורה  7%מהתרומה לכיסוי
הוצאות התקורה שלה; ואילו מתרומות שתגייס לפרויקטי שאינ עירוניי ,למשל בית חולי או
מכללה ,מקבל התרומה הוא שישל את העמלה .עוד נקבע בהסכ כי א תגייס העירייה תרומה
שסכומה עד  100,000דולר לשנה והכספי יועברו אליה באמצעות הקר ,לא תשול בגינה
תקורה .א הסכו יהיה גדול מזה ,תסוכ התקורה בנפרד .בהסכ לא נקבע שיעור העמלה
שתשול לקר בעבור תרומה שנתית שתגויס ,א תהיה גדולה מסכו זה.
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הביקורת העלתה כי בשני  2007#2006לא ניהלה הקר רישו בהנהלת החשבונות ובדוח הכספי
לגבי ההכנסות מעמלות שגבתה מגיוס תרומות ,א על פי שבתקופה האמורה גייסה הקר תרומות.
בשנת  2008העבירה הקר לעירייה כ 800,000#ש"ח ,כספי תרומה למימו הקמת פארק )פרויקט
שהעירייה מבצעת( באישור היו"ר והמנכ"ל ,א בלא שהאספה הכללית של הקר החליטה על כ;
לקר שולמה עמלה בשיעור  3%מסכו התרומה.
¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰· ¯È„Ò‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÏÂ„ 100,000-Ó ¯˙ÂÈ ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÓÂ¯˙Ó ‰·‚È˙˘ ‰ÏÓÚ‰ ˙Â·¯Ï ,‰ÓÓ ‰·‚˙˘ ˙ÂÏÓÚ‰
ÍÂ¯ÎÂ ˙Â¯˜‰ Ï˘ ‰ÙÚ ˙ÂÏÈÚÙ ·ÈÈÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚ ,ÏÏÎÎ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ .˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰
.˙Â·‚Ï ÂÏÎÂÈ Ô˙Â‡˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ‰·Â‚ ÏÚ ˙Â¯˜‰ ÏÎÏ

איסו תרומות
כאמור ,מרבית ההכנסות של הקרנות ה מתרומות שאספו העושי במלאכה בתחו זה .לפיכ,
שמירת המסמכי הנוגעי לתרומות ולקשר בי הקרנות ובי התורמי חשובה עד מאוד.
 .1קר קדומי העסיקה גַייסת תרומות שפעלה בהתנדבות וג עסקה בקשר ע התורמי .הקר
לא הסדירה בהסכ כתוב את מערכת היחסי בינה ובי המתנדבת ולא הסדירה את הגדרת
תפקידה ואחריותה ,את אופ שמירת המסמכי והמידע על התורמי ,את העברת הדיווחי
השוטפי לקר ,את שמירת הסודיות בנוגע להעברת מידע על התורמי לגופי אחרי ,את מימו
הנסיעות לחו"ל ,את החזרי ההוצאות בגי אירוח ועוד.
הביקורת העלתה כי את כל המסמכי הקשורי לתרומות שנאספו על ידי הקר ,ובה ג המטרה
שלשמה ניתנה התרומה והמכתבי שנכתבו לתורמי ,ניהלה המתנדבת שהופקדה על איסו
התרומות מביתה שביישוב קדומי .בביתה הייתה ג תוכנה ע מאגר נתוני שפותחה במימו
הקר ואפשרה מעקב אחרי תורמי ותרומות .בתיקי הקר לא היה מידע על פרטי התורמי
וכתובותיה.
קר קדומי מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת תפעל ליצירת העתקי
ממוחשבי ,והמידע שיעודכ אצל המתנדבת בביתה )שבו מתבצעת עבודתה היומיומית
בהתנדבות( יגובה ויעודכ מדי פע בפע במשרד הקר.
ייעוד התרומות נרש לעתי על גבי תצלומי ההמחאות שהתקבלו מתורמי בחו"ל .על גבי רבי
מה לא צוי ייעוד התרומות ,ולפיכ לא היה אפשר לדעת א מדובר בתרומות חסרות כל ייעוד
או בתרומות שייעוד לא נרש .כ למשל ,במרס  2006התקבלה תרומה בס של כ 2.3#מיליו
ש"ח ) 500,000דולר( .התרומה שהופקדה בחשבו השוט של הקר )ולא בחשבו מיוחד
לפרויקט( סווגה בסעי כללי "הכנסות מתרומות" .בפועל ,הקר השתמשה בחלק ממנה להקמת
בית כנסת ,ובחלק אחר )כ 1#מיליו ש"ח(  #למימו ביניי של פעילויות אחרות .במסמכי אי
הוכחה להסכמתו של התור שחלק מ התרומה ישמש למימו ביניי.
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קר קדומי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תרומות רבות מתקבלות או נשלחות
לחשבו הקר בלי שהתורמי מצייני את ייעוד ,ומבחינתה התרומה מיועדת לביצוע מטרותיה
של הקר בתחומי החינו והרווחה.
‰„ÚÂÈ ‡Ï˘ ‰ÓÂ¯˙Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ· ÔÈÈˆÏ ‰ÈÏÚ˘ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰È˙Â¯ËÓÏ ‰· ˘Ó˙˘˙ Ô¯˜‰˘ È„Î „ÂÚÈÈ ˙¯„‚‰ ‡ÏÏ ‰˙Â‡ Ô˙ Ì¯Â˙‰ ÈÎ Â‰˘ÏÎ ÔÈÈÚÏ
˙Â‰Ê ÏÚ ÌÈ˜„˜Â„Ó ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ Ì‚ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÈË¯Ù ÏÚ È·¯Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
.˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ ¯Â˜Ó ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈÓ¯Â˙‰
כאמור ,קר קדומי לא חתמה הסכמי ע התורמי לגבי ייעוד הכספי שנתרמו ולא דיווחה
לה על התקדמות הפרויקטי או הנושאי שבעבור ניתנה התרומה .כמו כ ,לא נמצאו דיווחי
של גַייסת התרומות על פעילותה בעניי זה.
˙„·ÂÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ Ï˘ ÏÂ‰È‰ ÈÎ ÌÈÓÂ„˜ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· ÌÈÈ˜Ï Ô¯˜‰ ˙˘¯„ ‰Ê ÔÈÈÚ· .Â„ÂÒÈÓ ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰¯ÂÓ‡‰
˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙ÒÈÈ«‚ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Ï ˘È ,ÏÏÎÎ .‰˙„Â·Ú Í¯„· È˙Â‰Ó
‰ÓÂ¯˙ ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙Â„Ù˜· „Ú˙Ï ˘È .Ô¯˜· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ
.˜ÈÂ„Ó· ˙ÂÓÂ¯˙‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ Ô¯˜‰ Ï˘ ÍÓÒÓ· Ë¯ÙÏÂ
 .2הפעילות של קר תל אביב לגיוס תרומות עומדת ביסוד עבודתה .בקר תל אביב פעלו
כאמור שתי גַייסות תרומות .עיקר עבודת של הגַייסות היא ייזו וניהול קשרי ע תורמי
פוטנציאליי.
אמנ במשרדי הקר באר לא היו קיימי פרטי על שמות התורמי וכתובותיה ,א הקר
ניהלה בחו"ל מאגר נתוני על אודות תורמי פוטנציאליי ותורמי בפועל לקר .לאחר פניית
משרד מבקר המדינה בנושא ,העבירה הקר קוב ממוחשב של שמות התורמי וכתובותיה
ממשרדי הקר שבחו"ל.
ÈÏÎ ‡Â‰ ÌÈÓ¯Â˙ ¯‚‡Ó Ï˘ ÛËÂ˘ ÏÂ‰È ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ıÂÁÓ ÌÈÂ˙ ÏÂÏÎÏ ·ÈÈÁ ‰Ê ¯‚‡Ó .˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ‡˘Â· Ô¯˜‰ ˙„Â·Ú ÏÂ‰ÈÏ „ÂÒÈ
;˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ È„ÚÂÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÏÂÏÎÈ ‰Ê ¯‚‡Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ .Ì‰È˙Â·Â˙ÎÂ ÌÈÓ¯Â˙‰ ˙ÂÓ˘Ï
˙Â˘È‚Ù‰ ÏÚ ÌÈ˘‚„ ;ÌÓÚ ÂÏ‰Â˘ ÌÈ¯˘˜‰ ;ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Â˙‰Ó ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈÓÂÎÒ‰
˘ÏÂÎÈ ‰Ê ¯‚‡Ó .Ô¯˜Ï ÂÓ¯˙ Ì¯Ë˘ ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÓ¯Â˙ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÔÎÂ ÌÓÚ ÂÏ‰Â
.‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÎ˙· ÚÈÈÒÏ
 .3קר אשקלו חתמה בשני  2008#2006על הסכמי ע תורמי מחו"ל למימו חלק מעלות
ביצוע של ארבעה פרויקטי בתחו הבינוי והתשתית ובתחומי התרבות והחינו .פרויקט נוס #
הקמת מועדונית  #מומ במלואו על ידי תור.
הביקורת העלתה כי בשני האמורות לא היה בקר אשקלו גור שטיפל בגיוס תרומות מחו"ל,
ולא ניהלו בה מאגר נתוני או מידע על תורמי פוטנציאליי מחו"ל.
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באוגוסט  2009החליטה לראשונה האספה הכללית של הקר על הקמת אג חו"ל .אג זה נועד
לפתח קשרי ענפי ע תורמי באמצעות תכתובת אינטנסיבית באמצעי תקשורת מגווני ובכ
להרחיב את פעולות גיוס התרומות .האספה אישרה עובד בחצי משרה שימלא את התפקיד ,א עד
סיו הביקורת בינואר  2010לא הוקמה יחידה כזו ולא נבחר עובד שימלא את התפקיד.
הקר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי משיקולי חיסכו די היה לה בעבר בהפעלת חברי
העמותה וידידיה לגיוס התרומות ,אשר פעילות בהתנדבות זיכתה את הקר בתרומות רבות.
·Â˘Á Í·„ ‡È‰ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÙËÏ ‰ÈÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÔÂÏ˜˘‡· ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰˙ÓÂ¯˙ ˙‡ „ÁÈÈÓ‰ ,‰˙„Â·Ú
·‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÎÒ‰· ¯È„Ò‰Ï ÔÎÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚· ˙ÂÈ˙ËÈ˘·Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ,˙ÂÈ„ÂÒÈ
˘.‰Ê‰ ÌÂÁ˙· „·ÂÚ‰ Ï

✯
˙Â¯Â˜ÓÓ ÂÓ¯ÊÂÈ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÓÂ¯˙˘ Ï‡ÈˆËÂÙ ÌÈÈ˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰‡¯ Ì‡ Û‡ ,‰Ê ˘˘Á .ÔÂ‰ ˙·Ï‰ Í¯ÂˆÏ Ì‚ Â˘Ó˘È˘ ˘˘Á È„Î „Ú ,ÌÈÚÂ„È ‡Ï
ÌÈË¯Ù‰ ·¯Ó ˙Â·¯Ï ,ÌÈ˜„˜Â„Ó ‰¯˜·Â ÌÂ˘È¯ ,·˜ÚÓ Ï˘ ÏÂ‰È ·ÈÈÁÓ ,‰˜ÂÁ¯ ˙Â¯˘Ù‡Î
.˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯Â˜ÓÂ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÈÂ‰ÈÊ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Â¯„‰

בקרה על פעילות הנציגויות בחו"ל
רוב התרומות שקר תל אביב וקר קדומי מגייסות מופקדות בחשבונות הבנק של נציגויותיה
בחו"ל ,וש נותני לתורמי קבלות על תרומותיה .הנציגויות נדרשות להגיש דוח כספי שנתי
מבוקר על פי חוקי המדינות שבה פועלות הקרנות .בדוחות אלו נכללי ג סכומי התרומות
שגויסו בחו"ל והסכומי שהועברו לאר .
 .1קר קדומי לא הכינה תקציב שנתי לנציגות בארצות הברית ע פירוט ההוצאות הצפויות
לעובדיה דוגמת שכר ,הוצאות אחזקה והוצאות משרדיות .הנהלת הקר לא דנה בפעילותה של
הנציגות.
קר קדומי לא קיבלה דיווחי מפורטי על התרומות שהתקבלו לפי שמות הפרויקטי
והתורמי ולא ערכה התאמות ברישומי בי ההכנסות באר ובי ההכנסות של הנציגות בחו"ל.
מכא ,אי לדעת א כל הסכומי שנתרמו בחו"ל הועברו לאמתו של דבר לאר .
 .2קר תל אביב החזיקה בחו"ל ארבע נציגויות שעלות אחזקת הסתכמה בשני 2008#2006
בכ 1.334#מיליו ש"ח; מסכו זה 1.107 ,מיליו ש"ח היה עלות אחזקת הנציגות בארצות הברית.
)א( קר תל אביב לא הכינה תקציב שנתי מפורט בנוגע לנציגויות הכולל דברי הסבר .התקציב
אמור לכלול מידע על מספר העובדי המועסקי ועלות שכר ועל התקשרויות ע יועצי ונותני
שירותי .מידע זה ג לא נכלל בדוחות הכספיי של כל נציגות.
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)ב( ההוצאות בגי גיוס תרומות בנציגות בארה"ב בשנת  ,2007שתוקצבו בכ 72,000#דולר,
הסתכמו בפועל בכ 130,000#דולר ,משו שהעסקת יועצי לגיוס התרומות לא תוקצבה.
)ג( הוצאות שכר ההנהלה וההוצאות הכלליות של נציגות הקר בארצות הברית גדלו בשנת
 2008בכ 29%#בהשוואה לשנת  217,000) 2006דולר לעומת  168,000דולר( .לא נמצא הסבר
לגידול בהוצאות האלה.
קר תל אביב מסרה בתשובתה כי הסיבה לגידול בהוצאות המשרד בארצות הברית בשנת 2007
נבע משכירת שירותיה של חברה המתמחה בארגו אירועי לחגיגות ה 100#של העיר תל אביב,
לקראת שנת  2009שבה היו אמורות להיער.
)ד( הנהלת הקר ומוסדותיה באר לא קיימו דיוני בשני  2008#2006בתקציב הנציגויות וא
לא דרשו נתוני על פעילות.
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ı¯‡· ‰È„¯˘ÓÓ ˜„‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·Ò‰ È¯·„ ÌÚ Ë¯ÂÙÓ ·Èˆ˜˙ ¯˘‡ÏÂ ÔÎ˙Ï ˘È ÍÎ Í¯ÂˆÏ .Ï"ÂÁ· ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ ÏÚ È·Èˆ˜˙‰
·Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ .‰È˙Â‡ˆÂ‰ ·Î¯‰Â ˙Â‚Èˆ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Â·¯Ï ,Ï"ÂÁ· ˙Â‚Èˆ ÏÎÏ Ú‚Â
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ ÂÁÏ˘È˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„Â
.ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â

העברת כספי לגופי אחרי
בחוק העמותות נקבע כי חבר בוועד העמותה צרי לפעול למע העמותה במסגרת מטרותיה ולפי
תקנו האספה הכללית והחלטותיה.
 .1הביקורת העלתה כי קר תל אביב העבירה בשני  2008#2006לגופי שוני ס של כ20#
מיליו ש"ח .רוב הסכו )כ 16.8#מיליו ש"ח( נית לתאגידי עירוניי ולעמותות עירוניות .יתרת
הסכו  #כ 3.2#מיליו ש"ח  #הועברה לגופי שאינ עירוניי.
לקר נוהל כתוב )שאינו נושא תארי( שבו נקבע כי היא רשאית לקבל תרומות ולהעביר לגופי
ולפרויקטי שאינ עירוניי ,א מתקיימי בה תנאי הקבועי בהוראות התקנו שלה ,וה
מוכרי לפי סעי  46לפקודת מס הכנסה .עוד נקבעו בנוהל הליכי הגשת הבקשה לקר מצד
שלישי ,לרבות המסמכי הנדרשי ,33התנאי להעברת תרומות לצד השלישי ואמצעי הפיקוח
והבקרה על השימוש בתרומות שהיא מעבירה.
__________________
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אלה הנתוני והמסמכי העיקריי שמבקש התרומה מהקר נדרש למסור לה :סכו התרומה
המבוקש ,ש הפרויקט שאליו מיועדת התרומה או הפעילות שבעבורה ייתר הכס; תיאור הפעולות
והפרויקטי של הגו המבקש בשנתיי שקדמו להגשת הבקשה; העברת דיווח תקופתי רבעוני על
הפעילות; דוח כספי מבוקר אחרו  ,מאז בוח לרבעו האחרו הסמו למועד הגשת הבקשה; אישור
רש העמותות בדבר "ניהול תקי " תק לשנה שבה הוגשה הבקשה )א הגו הפונה הוא עמותה(;
דיווח כספי תקופתי על השימושי בכספי התרומה שכבר הועברה.

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

בשני שנבדקו לא יישמה קר תל אביב את הנוהל הכתוב ,לא ביקשה שיוגשו לה בקשות ע
המסמכי הנדרשי ,לא דרשה שהגופי מקבלי התרומות יעמדו בתנאי שנקבעו בנוהל ולא
ניהלה פיקוח ומעקב על השימוש בתרומות שהעבירה .להל שתי דוגמאות:
)א( בינואר  2007העבירה הקר  6.7מיליו ש"ח לעמותת ידידי של מרכז רפואי .ממסמכי
שנמצאו בקר עלה כי התרומה שימשה לרכישת מאי קווי .מסמ הקר היחיד הקשור לכ הוא
מכתבה של מנכ"ל העמותה לקר שבו היא מציינת כי "התרומה הינה תשלו ...עבור רכישת
המאי הקווי למכו הקרינה" וחשבו התשלו בעבור המאי .
)ב( לשלושה גופי אחרי )עמותה ושני תאטראות( העבירה הקר בשני שנבדקו כ1.7#
מיליו ש"ח .רק בחלק מהתרומות צוי הייעוד ,ולא רק שהגופי הללו לא נדרשו למסור את
הנתוני והמסמכי המפורטי בנוהל הקר אלא שהקר ג לא ניהלה מעקב על ניצול הכספי
שהעבירה.
Ì‚ Ì˙¯·Ú‰Â ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚ ¯˘Ù‡Ó‰ ,Ô¯˜‰ ÔÂ˜˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯·Ú‰Ï ‰˜ÏÒÓÎ Â˘Ó˘È ÌÈÙÒÎ‰˘ ‰ÎÒ Â·ÂÁ· ÔÓÂË ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈ‡˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ
.ÁÂ˜ÈÙ ‡Ï· ÌÈÙÒÎ
·ÔÈÈÚ· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ‰Ê ÔÈÈÚ
.ÂÏ‡ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚Ï ˙Â¯˜Ó ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰
 .2קר קדומי העבירה בשני  2008#2006לגופי שוני כ 3.3#מיליו ש"ח; רוב הסכו
)כ 2.4#מיליו ש"ח( נית לגופי שמטרותיה דומות למטרות הקר .הכספי הועברו בלי
שהאספה הכללית התכנסה וקיבלה החלטה בעניי העברת ובלא שנעשה מעקב על ניצול .רק
בשנת  2008ניתנה לחברי ועד העמותה סקירה על העברות הכספי הללו ,א לא צוי
בפרוטוקולי כיצד קידמו בכ את מטרות הקר.
להל כמה דוגמאות:
)א( בנובמבר  2006ביקשה עמותה א  280,000ש"ח כדי לממ  10%מעלות מבצע שקיימה:
נסיעה של יותר מ 1,000#אוטובוסי לטיולי ברחבי יהודה ושומרו וגוש קטי .העמותה טענה
כי לסיורי הקודמי הגיעו  93אוטובוסי ,ולפי תחשיב שעשתה ,עלות המבצע כולו מסתכמת
בסכו שדרשה )העלות לאוטובוס ממוג  2,000 #ש"ח; עלות ההדרכה  350 #ש"ח; עלות
האבטחה  450 #ש"ח; עלות הכלכלה  212 #ש"ח( .הקר העבירה לעמותה  280,000ש"ח בדצמבר
 2006בלא שהיה לה מידע על מספר האוטובוסי שהגיע לקדומי הלכה למעשה ובלא שעשתה
בקרה בעניי התשלומי שבה נשאה.
בחודשי מאי#אוגוסט  2007העבירה הקר לעמותה א  130,000ש"ח בגי דרישה לתשלו בעבור
ארבעה טיולי מאורגני בחבל בנימי ,בבקעת הירד ובבקעת יריחו .נוס על כ העבירה 30,000
ש"ח לתשלו על שיעורי ,סיורי והסעות מרצי .לדרישות התשלו לא צורפו נתוני על
התאריכי שבה התקיימו הטיולי ועל זהות המשתתפי בה ולא צורפו לה תחשיבי העלויות.
)ב( הקר העבירה לישיבה  250,000ש"ח בדצמבר  .2008בקבלה שנרשמה על הסכו הכספי
נכתב כי הכספי ניתנו בעבור תרומה לבית מדרש .בתיקי הקר לא נמצא מסמ שממנו אפשר
ללמוד מי קבע את נחיצות התרומה ,כיצד נקבע הסכו שנית וא הדברי עולי בקנה אחד ע
מטרות העמותה.
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)ג( לעמותה ב העבירה הקר  352,000ש"ח בשנת  .2006לפי דרישת העמותה ,מרבית הסכו
יועד להשתתפות במימו פרויקט "עוברי בגרות" שבמסגרתו למדו תלמידי מקדומי אלפי
שיעורי ,ואחוז הזכאי לבגרות עלה עלייה ניכרת .מהפירוט שהועבר לקר נמצא כי ניתנו 4,472
שיעורי בחודשי ספטמבר #2004יוני  ,2006ועלות כל שיעור הייתה  70ש"ח .הקר לא דרשה
ולא קיבלה את שמות התלמידי מקדומי שהשתתפו באלפי השיעורי הללו ,את מועדי
השיעורי ואת אישורי התלמידי שלמדו בה.
)ד( למכללה העבירה הקר  856,000ש"ח בשנת  .2008ממסמכי שנמצאו בקר עלה כי
מדובר בתרומה בס  250,000דולר שהועברה בעבור המכללה באמצעות עמותת "ידידי קדומי
בארה"ב" .הקר שימשה אפוא "צינור" בלבד להעברת התרומה.
)ה( למועצה המקומית קדומי העבירה הקר  670,000ש"ח בשנת  .2006בספרי הקר צוי כי
מדובר ב"תרומה" .ממסמכי הקר שהומצאו לביקורת לא היה אפשר לדעת מה הייתה מטרת
התרומה הזו ומי החליט על העברתה.
קר קדומי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי העברות הכספי לגופי הנדוני עומדות
בהגדרת מטרות הקר ,כלומר "קידו פרויקטי חינוכיי וקהילתיי" .כ למשל ,העברת הכספי
לעמותה א ,העוסקת בהעמקת הקשר לאזור יהודה ושומרו כחלק מחינו תודעתי; לישיבה
המשמשת מרכז לימוד לתושבי היישוב; לעמותה ב שהיא מוסד המטפל בנערי בעלי קשיי
לימודיי ובנוער בסיכו; לאולפנה  #מוסד חינוכי גדול שמפעיל כמה פרויקטי חינוכיי לרבות
קידו נוער משכבות חלשות ,ולמכללה הפועלת למע פיתוח מנהיגות של דור העתיד.
„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï Ô¯˜· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Â¯ËÓ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Â˘ÓÈ˘ ‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ô¯˜‰ ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÙÒÎ‰
˘.‰˙·Â˘˙· Ô¯˜‰ ‰ÚÈ·ˆ‰ Ô‰ÈÏÚ

סיכו
„˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙„Â·Ú· Ì‚Â Â˜„·˘ ˙Â¯˜‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Û˘ÂÁ ‰Ê ÁÂ
ÔÂ˜È˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ .Ô„ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜‰ ÏÂÓ Ï‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ „ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜‰ ÏÏÎ· ,ÂÊ ˙¯Â˜È·Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˙‡ ÏÂÎÏ ˙È˘‡¯ ˙È˙˘‰Ï Ô‰ÈÏÚ ,˙Â¯˜‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÔÂ˜È˙ ÔÂÚË‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î
.Ì˙Â‡ Â¯˘È‡Â ÂÁ· Ô‰ÈÏ‰ÓÂ Ô‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ÌÈ·Â˙Î ‰„Â·Ú È¯„Ò‰ ÏÚ Ô˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚ
˙‡ ,˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â
.ÂÚ·˜˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡Â ‡˘Â ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
Ï˘ ˙ÈÂ‚¯‡ ‰ËÏÁ‰ ÏÎ ÌÈÒÒ·Ó˘ ÌÈ˜ÂÓÈ‰Â ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ Ë¯ÙÏ Ì‚ ÌÈÏ‰‰ ÏÚ
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÂ¯˜Ú ÚÂ·˜Ï ÌÈÏ‰‰ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙Â¯˜‰
ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚ Ô‰ ˙Â¯˜‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ÊÓ ¯˙ÂÈ .Ì¯ÂÚÈ˘Â ÏÂ‰È‰ ÈÓ„ ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ
ÔÂÓÈÓ· Ì·Â¯· ÌÈ˘Ú ˙ÂÚˆ·Ó Ô‰˘ ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Â ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÈÈÙ‡Ó
ˆ.ÏÂÎÏ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ,È¯Â·È
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Ô¯˜‰ ˙Ï‰‰˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˙˘ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ÔÈ˜˙‰Ï ‰·ÂÁ ,Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ‰ ÔÈÈÚ· ,˙È˘
ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÓÈ˘Ó ¯È„‚‰Ï Ì‚ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ô˙ÂÏÚÂ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÔÙ˜È‰ .‰¯˘‡˙Â ‰· ÔÂ„˙
Ì·Â˘· .ÌÈÚÒÂ‰ Ï˘ Ì·Â˘ ¯Á‡Ï ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ‰ÚÈÒ‰ Ì¯Ë·
ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ·ÈÈÁ Ï"ÂÁÏ Ô¯˜‰ ÌÚËÓ „È˜Ù˙· ÌÈÚÒÂ‰ Ï˘
ÂÁ·È Ô¯˜‰ ÈÏ‰Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,Â˙ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ,Ï"ÂÁ· Â˙Â‰˘
.ÂÏ‡ ÌÈÁÂÂÈ„
ÌÚ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰˘ ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,˙È˘ÈÏ˘
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ Ì¯Â˘È‡Ï Â‡·ÂÈ ÂÏ‡Â ,ÌÈ·Â˙Î ÌÈÓÎÒ‰· Ô„ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜‰
‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ Ì‚ Ô‰ÈÏÚ .˙Â¯˜‰ Ï˘ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙‡ ÒÒ·ÏÂ ,˙ÂÚˆ·Ó Ô‰˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ· ,˙Â¯˜· ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙ÏÂ ÔÂÎ˙Ï Ú‚Â· ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ÏÚ Ô˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯·„· Ô‰È˙ÂËÏÁ‰
‰È‰È˘ ÔÂ‚Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ .ÌÚÂˆÈ· ÍÈÏ‰· ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ
ÔÈÓÊÓ‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ ‡ÂÙ‡ ÍÎÂ ,Ô¯˜‰ ¯"ÂÈ Ì‚ ˘Ó˘Ó‰ (Â‚ÒÓ Â‡) ˙Â˘¯‰ ˘‡¯Ó ˜˙ÂÓ
.Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ Ì‚Â
˙Â¯˘Ú Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï‰ÏÂ ÊÎ¯Ï ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,„ÂÚÂ
ÈÈÈÙ‡Ó „ÂÓÈÏÏ ˙È˙˘˙ ·ˆÚÏ ¯ÂÓ‡ ‰Ê Ú„ÈÓ .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯˜
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏÂ ˙ÂÁ‰Ï È„Î ˙Â¯˜‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ‰
ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ „ÂÚ .˙Â¯˜‰ ÌÚ ÌÈÈÏ‰ÈÓÂ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ,ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯˘˜ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â‰ ÏÎ·
.ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Ì‰ Ì˙Â‰Ó·˘ ‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÈÁ‰ ˘·‚Ï ‰·ÂÁ
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ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות
וניהול
תקציר
ב 11.11.08התקיימו בחירות של ראשי רשויות ושל חברי מועצות ב 159רשויות
מקומיות ,1והתמודדו בה כ 1,600רשימות וכ 640מועמדי לראשות הרשות .מספר
בעלי זכות הבחירה ברשויות המקומיות הללו הסתכ בכ 4.7מיליו והוצבו בה
כ 7,500קלפיות.
ב 31רשויות מקומיות לא קיבל א #מועמד לראשות הרשות  40%מהקולות הכשרי,
ולפיכ %התקיי בה ב 25.11.08סיבוב בחירות שני.
הארגו וההכנה של מערכת הבחירות לרשויות המקומיות והפיקוח עליה הוטלו ,על
פי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה) 1965להל  חוק הבחירות( ,על
שר הפני בסיוע הארגוני והכספי של הרשויות המקומיות .בחוק הבחירות נקבעו
ג בעלי התפקידי שיש למנות ,הפעולות שיש לבצע ולוחות הזמני שיש לעמוד
בה כדי לקיי את הבחירות כהלכת.
בתקציב המדינה המאושר לשנת  2008הוקצו כ 67מיליו ש"ח לניהול מערכות
הבחירות לרשויות המקומיות בשנת .2008

פעולות הביקורת
נציגי משרד מבקר המדינה ביקרו ביו הבחירות בכ 350קלפיות ביותר מ40
רשויות מקומיות כדי לבדוק את פעילות ואת סדרי עבודת וכ ביקרו במוקד הבקרה
והשליטה של מטה הבחירות בבנייני האומה בירושלי.
2

בחודשי ינוארמרס  2009אספו עובדי משרד מבקר המדינה ממנהלי בחירות
ומרשויות מקומיות מסמכי הנוגעי לבחירות ב 38רשויות מקומיות .בחודשי
__________________

1

2

בארבע רשויות מקומיות )עיריות בני ברק ומודיעי עילית והמועצות המקומיות כפר שמריהו ועג'ר(
הייתה רשימה מוסכמת אחת למועצת הרשות שבראשה עמד מועמד מוסכ .לפיכ לא התקיימו
בחירות ברשויות אלה ומנהלי הבחירות הכריזו ביו הבחירות ,על דעת חברי ועדת הבחירות
המקומית ,על מספר המועמדי מאותה רשימה לפי סדר ברשימה השווה למספר חברי המועצה
העומדת לבחירה ,כעל האנשי שנבחרו למועצה ,ופרסמו הודעה על כ ברשומות.
בסעי  29לחוק הבחירות נקבע כי שר הפני ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית שבה עומדי לקיי
בחירות.
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אפרילאוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה את היערכות לבחירות של יחידת
המפקח הארצי על הבחירות הפועלת במשרד הפני )להל  המפקח הארצי( ושל
הרשויות המקומיות וכ את פעילות ביו הבחירות עצמו.

עיקרי הממצאי
אי חולק כי הארגו ,ההכנה והביצוע של מערכת הבחירות ה משימות מורכבות
וחשובות הדורשות הפעלת אלפי עובדי ,תיאו בי גופי ממשלתיי רבי ,הפצת
מידע לציבור ,מאמ -לוגיסטי רב ,כל זאת בסד זמני קצר וקשיח הקבוע בחוק
ובמגבלות תקציביות ,ארגוניות ומינהליות.
ע זאת ,דוח זה מעלה ממצאי המצביעי על כשלי בסיסיי ,חלק כבדי משקל
באופ ההיערכות של המפקח הארצי ושל הרשויות המקומיות לקראת הבחירות.
 .1לא נקבעו היעדי והתפקידי ושיעורי התקציבי הרבשנתיי שיועמדו
לרשות המפקח הארצי בשני שבי תקופות בחירות כוללות ובשנת בחירות כוללת.
נוס #על כ %פעל המפקח הארצי בתקופת הבחירות במתכונת מצומצמת והתקשה
לטפל בכלל הפעולות לארגו וביצוע מערכת הבחירות.
 .2תקציב המדינה שיוחד לניהול הבחירות היה כוללני בלבד ולא אפשר קיו
בקרה תקציבית נאותה על ההוצאות לסוגיה ,כ %שלמעשה לא היו בידי משרד
הפני נתוני על העלות הממשית של הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו
בנובמבר  .2008הכנתו והגשתו של תקציב באופ כזה הביאו לידי בזבוז וחוסר תכנו
מראש בפעולותיו של המפקח הארצי .להל כמה דוגמאות לכ:%
)א( לראשונה בבחירות מונו עשרות סגני למנהלי הבחירות ,ולכל אלה שולמו
משכורות.
)ב( תכנו ראשוני לקוי ,היערכות מאוחרת ,הימנעות מחיפוש פתרונות חלופיי
ונקיטת הליכי התקשרות לא נאותי גרמו לכ %כי שולמו כ 294,000ש"ח עבור
שכירות לשלושה ימי לקיו מטה בחירות ובכלל זה כ 80,000ש"ח עבור שירותי
הסעדה.
)ג( נרכשו  50,000סוגרי מתכת לתיבות הקלפי )"פלומבות"( א #שלפי "תכנית
ההפצה" היה צור %בפחות מ 20%מכמות זו.
)ד( מנכ"ל משרד הפני דאז מינה  148עובדי של משרד הפני לתפקיד שהוגדר
"מנהל בחירות מטה" לפרק זמ של חודש עד ארבעה חודשי וחצי ,בכלל זה ג כל
עובדי יחידת המפקח הארצי .מנכ"ל משרד הפני לא קבע את סמכויותיו וחובותיו
של כל עובד ואת אופ המינוי .לכל עובד שמונה לתפקיד שול בכל תקופת כהונתו,
נוס #על משכורתו החודשית ,שכר בשיעור  70%משכר דרגה אחת מעל דרגתו
הקבועה .התנאי היחיד לתשלו השכר הנוס #היה שכל עובד יעבוד עשר שעות
נוספות בכל חודש .העובדי לא נדרשו לדווח א אכ עבדו בשעות הנוספות שאושרו
לה.
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 .3המפקח הארצי לא בדק כלל שתי מגבלות מהותיות המונעות זכאות להיכלל
ברשימת מועמדי לבחירות למועצה :הרשעה פלילית שיש עמה קלו ופשיטת רגל.
מנהלי הבחירות והמפקח הארצי הסתמכו על הצהרת המועמד בלבד .שטחיות
הבדיקה גרמה במישרי למקרי שבה נבחרו מועמדי שאינ כשירי לפי החוק
להיות חברי מועצה .כ 29 ,%מהמועמדי לא היו זכאי להיכלל ברשימת המועמדי
מאחר שהוכרזו פושטי רגל .יתרה מזו ,שניי מה נבחרו לחברי מועצה44 .
מהמועמדי לא היו זכאי להיכלל ברשימת המועמדי ,מאחר שנדונו לעונשי
מאסר בפועל לפרק זמ העולה על שלושה חודשי ,וביו הגשת רשימת המועמדי
טר עברו שבע שני מהיו שגמרו לרצות את עונש המאסר בפועל .לא זו בלבד,
אלא שאחד ממועמדי אלה ,שריצה עונש מאסר בפועל לפרק זמ העולה על שלושה
חודשי ,נבחר ,והוא מכה כחבר מועצה.
 .4המפקח הארצי לא קיי כלל את הוראות החוק הנוגעות למסירת מידע מפנקס
הבוחרי ,שנועדו לשמור על הפרטיות של ציבור הבוחרי ולמנוע זליגת מידע וניצולו
לצרכי מסחריי ואחרי .בעקבות כ %אי בידי המפקח שו מידע על גורל של
אלפי תקליטורי המכילי פרטי רגישי מאוד העלולי להגיע לידי גורמי
שישתמשו בה לרעה.
 .5התקבלו תלונות רבות מאזרחי ולפיה ה לא קיבלו כלל לבתיה את ההודעות
לבוחר .המפקח הארצי לא קיי בדיקה ומעקב מטעמו ,ולא היה ניסיו לברר באופ
מדגמי ביישובי שוני א ההודעה לבוחר אכ הגיעה לתושבי ומתי.
 .6המפקח הארצי לא היה מעורב בכל שלבי התהלי %של רכישת הציוד הקשיח.3
מרבית הציוד שבו השתמשו הרשויות המקומיות נרכש מספק אחד שקבע מחיר
קשיח ושלא היה ביכולתו לספק את הכמויות הגדולות ואת האיכות הנדרשת בתו%
פרק זמ קצר .הנחיות בנדו ג לא ניתנו בחוזרי שפרס המפקח הארצי בתקופת
הבחירות .כתוצאה מכ %אירעו תקלות חמורות בנוגע למועדי האספקה ולאיכות של
הציוד שסופק; כ ,%למשל ,סופקו פתקי שלא היו בגודל ובמשקל הדרוש; ברשויות
מקומיות שבה כל אחת מהרשימות הדפיסה בעצמה את הפתקי ,הפקיעו הספקי
את מחירי הייצור; נרכשו  50,000סוגרי מתכת לתיבות הקלפי )"פלומבות"( בלא
שהוצא על ידי המפקח הארצי חוזר או הנחיה למנהלי הבחירות או לרשויות
המקומיות בדבר כוונתו לחלק סוגרי .לא נית א #לדעת כמה סוגרי נמצאי היו
ברשות המפקח הארצי או ברשות המחוזות והיכ ה מאוחסני.
 .7משרד האוצר החליט על קיצו -שכר מזכירי ועדות הקלפי .הסכמת משרד
הפני לכ %גרמה במישרי להפחתה בנכונות למלא את התפקיד ,בעיקר ברשויות
המקומיות במרכז האר ,-ולבחירה בלית ברירה במזכירי שאיכות ורמת עבודת,
על פי דוחות הפקת לקחי שסוכמו ,היו נמוכות מהמצופה.

__________________

3

מדובר בתיבות הקלפי התקניות )יובהר להל( ,סוגרי המתכת הממוספרי ,הפרגודי העומדי,
המגשי )תאי( לפתקי ,המעמדי ע השפודי ,וכ קופסאות הציוד לקלפיות והמזוודות המכילות
את ערכת קלפי.
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 .8המפקח הארצי לא הנחה את מנהלי הבחירות בנוגע לאופ האיתור והגיוס של
המועמדי הפוטנציאליי המתאימי למשרת מזכיר ועדת קלפי ,וכל רשות פעלה
אפוא לפי הבנתה.
 .9המפקח הארצי לא הנחה את הרשויות המקומיות בנוגע לאופ גיוס הסדרני
והדרכת לקראת התפקיד המוטל עליה ביו הבחירות .הוא עצמו לא הגדיר בחוזר
את תפקידו של הסדר ביו הבחירות עצמו )לרבות זמ סגירת הקלפיות לפני ספירת
הקולות( ואת מכסת שעות עבודתו.
 .10הפרוטוקולי של ועדות הקלפי לא היו מרווחי ,לא היו ידידותיי למשתמש
ואי בה די מקו לרישו הפרטי הנחוצי באופ שנית יהיה ללמוד מה על כל
מה שהתרחש במקו הקלפי במש %כל יו ההצבעה .הרישו והטיפול
בפרוטוקולי לא היה מניח את הדעת .נראה כי לא ניתנו הנחיות מתאימות ואחידות
למזכירי בדבר אופ מילוי הפרוטוקולי ,וג רמת של חלק מהמזכירי לא
אפשרה מילוי הפרוטוקולי כהלכה.
 .11תוצאות הבחירות לא פורסמו בילקוט הפרסומי במועד כפי שנקבע בחוק
)בתו 21 %ימי מיו הבחירות(.
ליקויי חמורי לא פחות הועלו ג באופ שבו נערכו הרשויות המקומיות לבחירות.
ואלו העיקריי שבה:
 .1האופ שבו תקצבו הרשויות המקומיות שנבדקו את מערכת הבחירות לרשויות
המקומיות היה לא תקי :כמה עיריות לא ייחדו בספר התקציב לשנת  2008סעי#
ייעודי להוצאות הכרוכות בבחירות; ואילו עיריות שייעדו תקציב להוצאות הבחירות,
הקצו לכ %סכו כולל שהתבסס בדר %כלל על הוצאותיה במערכת הבחירות בשנת
 .2003בידי מרבית לא נמצא תחשיב מפורט של הוצאות הבחירות הצפויות לסוגיה;
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו לא אמדו כראוי את הוצאות הבחירות והתקציב
שה הקצו לה היה חסר.
 .2ארבע רשויות מקומיות העדיפו להעסיק את עובדי הרשות המקומית כמזכירי
ועדות קלפי .בארבע עיריות אחרות ובמועצה מקומית אחת שיעור עובדי הרשות
שהועסקו בתפקידי מזכירי ועדות קלפי עלה על  .17%בכמה רשויות גייסו מנהלי
הבחירות את המועמדי באופ אישי מקרב חוג מכריה ,עובדיה וקרובי
משפחת .יצוי כי בקלפיות רבות ברחבי האר -נמצאו בתחילת יו הבחירות
ולפרקי במהלכו המזכירי לבד .לכ ראוי היה ,ולו למראית עי ,לצמצ ככל
האפשר את העסקת של עובדי אותה רשות.
 .3רמת ההדרכה לקראת הבחירות הייתה נמוכה ולעתי נעשתה א #ללא עזרי
נלווי .בכמה רשויות מקומיות א #הועסקו מזכירי אשר לא השתתפו בשו
השתלמות ,לא קיבלו כל הכשרה ולא נבחנו בבחינות כלשה .עוד נמצא כי שישה
מנהלי בחירות העבירו הדרכות למזכירי באותה תקופה בה שימשו כמנהלי
בחירות ,וקיבלו בעד עבודה זו תשלו נוס #באותה עת .אחת מה א #הדריכה במש%
 19ימי באותו פרק זמ.
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 .4התעוררה בעיה בשימוש במערכת לומדה שפותחה למזכירי ועדת הקלפי
ולמנהלי הבחירות כדי לשפר את אמצעי ההדרכה ואת הישגיה; החברה שהפעילה
את הלומדה לא התקינה אותה באתר של משרד הפני בעת ביצוע הפיילוט ,ולכ לא
נבדק העומס בזמ אמת; בלומדה לא אומתו הנתוני של המשתמשי ,ולכ לא נמנע
השימוש בה ממי שאינו מורשה לכ ;%בחלק מהרשויות לא נדרשו המועמדי לתפעל
את הלומדה; חלק ממנהלי הבחירות ג לא דרשו מה להציג את אישורי הפעלת
הלומדה.
 .5הקלפיות הוצבו במספר מקרי במקומות שאינ ראויי או מרוחקי .בעניי
זה הועלה ג כי מנהלי הבחירות של עשרות רשויות מקומיות לא הגישו למפקח את
טופסי רישו התוצאות של בדיקת הקלפיות; בחלק מהמקומות חסר בקלפיות א#
הציוד המזערי הנדרש.
 .6ביישובי הלא יהודיי הסתכ שיעור ההצבעה ב  86%גבוה בהרבה משיעור
ההצבעה ביישובי היהודיי ) .(48%המפקח הארצי ומנהלי הבחירות באות
יישובי לא נערכו לכ %בעוד מועד ,וכתוצאה מכ %ההמתנה להצבעה וההצבעה עצמה
ביישובי הלא יהודיי נמשכו זמ רב וגרמו להיווצרות תורי שהגבירו את החיכו%
בי מחנות המצביעי.
 .7בחוק נקבע מספר מזערי של קלפיות נגישות לאנשי המוגבלי בניידות שיש
להציב ברשויות מקומיות .נמצא כי היחס בי מספר הקלפיות הנגישות למספר
התושבי היה גדול ביותר .ג היחס בי מספר הקלפיות הנגישות לס %הקלפיות
ביישוב לימד על חוסר אחידות בולט; א #שהחוק קבע שיוצבו שתי קלפיות נגישות
ביישוב שבו יותר מ 20קלפיות ,בתשעה יישובי שבכל אחד מה הוצבו 4221
קלפיות הוצבה רק קלפי נגישה אחת; מספר הממוצע של המצביעי בקלפי נגישה
)ב 12מהיישובי שנבדקו( היה קט ביותר ולא עלה על חמישה; בחלק מהיישובי
הוצבו במקצת האתרי שתי קלפיות נגישות ומספר המצביעי באחת מה )או
בשתיה( היה זעו ביותר; קלפיות נגישות הוצבו ג במקומות שסידורי הגישה
אליה לא התאימו למוגבלי ניידות כלל.
 .8רק שלוש עיריות פרסמו ג מחו -לתחומי הרשות המקומית שיש צור%
בסדרני ליו הבחירות .בכמחצית הרשויות שנבדקו משמשי הסדרני עובדי
של הרשות המקומית בכל ימות השנה .מרבית הרשויות המקומיות לא הוציאו
לסדרני הנחיות בכתב בנוגע לתפקיד ביו הבחירות .ועוד  בהיעדר הנחיות
ברורות בנוגע לשכר של הסדרני קבעה כל רשות מקומית את השכר לפי משאביה.
בפועל היו הבדלי ניכרי בי הרשויות בשכר ששול לסדרני ובמכסת שעות
עבודת.
 .9בניגוד להנחיות של המפקח הארצי ,ארבע עיריות )מתו 18 %שנבדקו( לא
העסיקו מאבטחי כלל ,4שמונה רשויות )מתו 13 %שנבדקו( לא שריינו סכו כס#
__________________

4

ממסמ הפקת לקחי שבנושא אבטחת הקלפיות ביו הבחירות שהפיקה חטיבת האבטחה באג
המבצעי שבמשטרת ישראל ב 19.11.08#עולה ,כי מער האבטחה הנדרש על ידי משטרת ישראל
ברמה הארצית היה  940מאבטחי ,א בפועל הוצבו כ 2,800#מאבטחי ,ומה "רבי שלא עמדו
בפרופיל המאבטח".
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לאבטחה .זאת בעיקר משו שההנחיות בעניי האבטחה הגיעו בסמו %לקיו
הבחירות ,ואילו תקציב הרשות כבר אושר בתחילת השנה; עוד נמצא כי התשלו
עבור העסקת מאבטחי היה שונה בכל רשות.
 .10בעשר רשויות מקומיות שנבדק בה זמ פתיחת הקלפיות היו איחורי ניכרי
בפתיחת הקלפיות ,ואי ספק שבשל כ %נפגעה תקינותו של תהלי %הבחירות;
קלפיות רבות נפתחו בנוכחות המזכיר בלבד ובחלק נכח המזכיר לבדו במש %שעות
ארוכות .היעדר של חברי ועדת הקלפי בעת פתיחת הקלפיות ובמש %היו נגרמה
בראש ובראשונה בשל כ %שה אינ מקבלי שכר עבור פעילות זו.
הועלתה פגיעה ממשית בשמירה על טוהר המידות מצד הממוני על הלי %הבחירות
ברשויות המקומיות .כ %הועלה כי ב 92רשויות מקומיות העסיקו מנהלי הבחירות
קרובי משפחה מדרגה ראשונה )מדובר בקרבה בי מזכירי ועדות הקלפי ובינ לבי
מנהלי הבחירות( ,למרות הנחיה ברורה מצד המפקח הארצי שלא לנהוג כ .%נדגמו כ
 4,500מזכירי ועדות קלפי ,ונמצא כי מספר קרובי המשפחה שהועסקו בתפקיד
מזכירי ועדות קלפי הסתכ בכ ;2,300בעשרות מקרי הועסקו בתפקיד יותר משני
בני משפחה שקרבת המשפחתית מדרגה ראשונה .נמצא ג כי  20מנהלי בחירות,
ששימשו "זרועו הארוכה של המפקח" ,העסיקו א #ה קרובי משפחה מדרגה
ראשונה .עוד עלה כי בשמונה רשויות מקומיות כיהנו עובדי בכירי וקרובי
משפחת מדרגה ראשונה בתפקיד מזכירי ועדות קלפי.
המפקח הארצי או מי מטעמו לא עמדו בפר -ולא קיימו פעולות פיקוח ואכיפה לצור%
אכיפת המגבלות שקבע המפקח עצמו בעניי העסקת קרובי משפחה מקרבה
ראשונה.
נמצאו ליקויי ג באופ קבלת ההחלטות בנוגע לקיו לימודי ביו הבחירות
לרשויות המקומיות במוסדות חינו) %בעיקר בתי ספר( שבה מוצבות אלפי קלפיות
דר %קבע במערכות הבחירות .הועלה כי בחודשי ספטמבראוקטובר  2008התקבלו
כמה החלטות ,חלק סותרות ,על ידי ממשלת ישראל ומשרד החינו %לגבי קיו
לימודי במוסדות החינו .%בגלל ההוראות הסותרות היו שיבושי בקיו הלימודי
באותו יו בכל האר .-במשרד החינו %לא נמצאו נתוני מפורטי בדבר מספר בתי
הספר שלא קיימו לימודי ביו הבחירות .ג לא נמצאו נתוני בנוגע לבתי הספר
שקיימו פעילות לימודית חו-בית ספרית באותו יו ,א בכלל.
בבדיקה שנעשתה בעניי זה בשלושה מחוזות של משרד החינו %עלה כי במחוז הצפו
לא התקיימו לימודי כסדר ב 194בתי ספר )שבה לומדי עשרות אלפי
תלמידי( ,שה כ 30%מכלל בתי הספר במחוז; במחוז הדרו לא התקיימו
לימודי כסדר ב 235בתי ספר שבה לומדי כ 100,000תלמידי; במחוז
ירושלי לא נאספו נתוני כלל ולא היה מידע לגבי בתי הספר שביצעו פעילות
כלשהי ביו הבחירות.
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סיכו והמלצות
הבחירות ככלל התקיימו כהלכת .במערכת הבחירות של  2008שולבו שיפורי
לעומת מערכות הבחירות שקדמו לה ,כגו :הכנת ָלמדה ומערכי הדרכה למזכירי
ועדות קלפי; שימוש בתשדירי הסברה חדשי לציבור; הקמת אתר אינטרנט ייעודי
שכלל מידע רב.
ע זאת ,בדוח זה הועלו ליקויי ,חלק חמורי ,הנוגעי לתפקוד של המפקח
הארצי ושל הרשויות המקומיות בהיערכות לבחירות ברשויות המקומיות שהתקיימו
בנובמבר  2008ולתפקוד ביו הבחירות עצמו.
נוכח הממצאי שהועלו ,על משרד הפני להסדיר את הנושאי שנבדקו ולנקוט את
הפעולות הנדרשות על מנת לשפר את ההיערכות והתפקוד במערכות הבחירות
הבאות ,לחסו %בעלויות הבחירות ולצמצ ככל הנית את התופעות הפסולות שהובאו
בדוח .להל הפעולות העיקריות הנדרשות:
 .1יש להקפיד על הפרדה בי התקציבי של מערכות הבחירות השונות ועל חלוקה
לתתיתקציבי ,על מנת שתתאפשר בקרה תקציבית נאותה על ידי משרד הפני
ומשרד האוצר.
 .2יש לבצע את הבקרות הנדרשות ,לפני קיו מערכת הבחירות ,על מנת לאתר
מועמדי פסולי שאינ זכאי להיכלל ברשימת המועמדי לבחירות למועצת
הרשות המקומית.
 .3יש לשמור בהקפדה על קיו הוראות חוק הבחירות וההנחיות הנוגעות
למסירת פנקס הבוחרי לרשימות המועמדי.
.4

יש לגבש תכנית פעולה שמטרתה להעלות את אחוזי ההצבעה בבחירות.

 .5על משרד הפני ומשרד האוצר לבחו את נושא מינוי מנהלי בחירות המטה
בתקופת בחירות כוללות לרשויות המקומיות .יש לבחו היטב ג את היק #בעלי
התפקידי הנדרש בכל אחת מיחידות המשרד ,להגדיר אמות מידה ברורות למינוי
לתפקיד זה ולהגדיר תכנית עבודה מפורטת לכל עובד שיתמנה לתפקיד .על העובדי
שיתמנו למנהלי בחירות מטה להגיש דיווח מפורט על הפעולות שביצעו במסגרת
העבודה הנוספת .התמורה שתשול תהיה לפי הנהוג במשרדי ממשלה בעת ביצוע
עבודה נוספת.
 .6יש לקבוע אמות מידה ברורות וקבועות מראש למינוי סג נוס #על מנהל
הבחירות.
 .7יש לקיי פיקוח צמוד על כל שלבי הכנת ההודעות לבוחר ,מרגע הפקת פנקס
הבוחרי ועד מועד מסירת ההודעה לבתי התושבי על מנת להבטיח שכל בעלי זכות
הבחירה יקבלו את ההודעות לבוחר במועד.
 .8יש לקיי הלי %מסודר לרכישת הציוד הקשיח באמצעות מכרז שינצל יתרונות
לגודל וג יבטיח את יכולת המציע לספק את הסחורה בזמ ובאיכות הנדרשת .יש
לבחו ג את הצור %בשינוי התקנות של סדרי הבחירות ,כדי להבטיח שהדפסת
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פתקי ההצבעה תיעשה באופ מרוכז וכ %יוזלו עלויות ההדפסה ויצומצ מספר
התקלות בהלי %זה .יש לשקול ג הצור %לפרס מכרז מרכזי לכלל הרשויות בנושא
העסקת מאבטחי ביו הבחירות לרשויות המקומיות.
 .9הרשויות המקומיות יונחו במפורט לגבי ההוצאות השונות הצפויות במערכת
הבחירות כדי לוודא שהתקציב שישוריי למטרה זו יהיה ריאלי .על הרשויות
המקומיות לדאוג להקצאה מראש של המשאבי הנחוצי לקיו הבחירות ולייעד
אות לסוגי ההוצאות הצפויי.
 .10יש להגדיר תפקידי מזכיר ועדת הקלפי ותנאי עבודתו ,לרבות העלאת התמורה
המשולמת לו ליו הבחירות ותקצוב העלות של אספקת מזו ושתייה למזכירי.
 .11יש לגבש הוראות ברורות ומפורטות בנוגע לאופ הפרסו לתפקיד מזכיר ועדת
קלפי ,למקומו ולמועדיו ,זאת כדי להגדיל את המאגר הפוטנציאלי של המועמדי
ולתת הזדמנות שווה ככל האפשר למועמדי נוספי ,וג כדי לצמצ תופעות בלתי
רצויות ,כגו התבססות על עובדי הרשות המקומית וא #תופעות שליליות כגו גיוס
של בני משפחה ,קרובי ומכרי בשיטת "כל הקוד זוכה".
 .12תפקידו המרכזי של המזכיר וסמכותו המקצועית מחייבי קביעת אמות מידה
ברורות של דרישות לתפקיד ותנאי ס #להעסקת מזכיר ועדת קלפי .כ ייקבעו אמות
מידה ברורות יותר למינוי קולטי הקלפיות בסיו הבחירות ,מספר בכל רשות ואופ
הכשרת לתפקיד.
 .13יש למצוא דר %לאפשר לכל מזכיר לממש את זכות ההצבעה.
 .14יש להכי נוהל ובו יפורטו כל הפעולות והאמצעי הנדרשי לתהלי %הכשרת
מדריכי הקלפי ,לרבות לוח זמני מפורט.
 .15ראוי להשקיע מחשבה נוספת בעניי מיקו הקלפיות כדי שבעתיד ה ימוקמו
באופ שיאפשר למלא את צורכי האוכלוסייה ואת פיזורה; על בודקי הקלפיות לבדוק
אחת לפרק זמ מוגדר את מצב הפיזי של המקומות שבה מוצבות הקלפיות ולאתר
מקומות ציבוריי הולמי חלופיי להצבת קלפיות.
 .16רצוי להגדיל את מספר הקלפיות ביישובי הלא יהודיי ,כדי להקטי את
מספר בעלי זכות הבחירה וממילא ג את זמ ההמתנה בכל קלפי.
 .17על ועדת הבחירות המרכזית 5והמפקח הארצי לקבוע בצוותא אמות מידה
למספר הקלפיות הנגישות שיוצבו בכל יישוב בהתחשב במספר התושבי הכולל
ובמאפייניה )כגו גיל( ובמספר הקלפיות במערכות בחירות קודמות .יבוטלו
קלפיות נגישות באזורי שאי בה צור %בקלפיות נגישות מצד אחד ,ויוספו קלפיות
נגישות באזורי שבה יש צור %רב באות קלפיות מצד אחר.
__________________
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ועדת הבחירות המרכזית מעסיקה צוות שתפקידו לבדוק באופ שוט את מיקו הקלפיות ואת
השינויי שחלו ,בייחוד באזורי חדשי ,בי מערכת בחירות אחת לשנייה )ה בבחירות לכנסת וה
בבחירות לרשויות המקומיות(.
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 .18יש לפשט את הפרוטוקולי לנוחות המשתמשי ולדאוג לכ %שבמסגרת
יתרגלו ,באמצעות טיוטת פרוטוקול ,את
ההדרכות הניתנות למזכירי בעתיד ה ַ
השימוש במונחי מוסכמי שיאפשרו למועמדי למלא את הפרטי באופ אחיד.
 .19חשיבות רבה יש לפתיחת הקלפיות במועד הנקבע בחוק .יש ליזו פתרונות
יצירתיי לש כ.%
 .20יש לתת את הדעת על בעיית היעדרות חברי ועדת הקלפי בעת פתיחת הקלפיות
ובמש %היו .יש ליזו שינוי של החוק כ %שיוצבו שני מזכירי ,וה ישמשו חברי
ועדת קלפי.
 .21על משרד החינו %והמפקח הארצי למצוא פתרו למניעת פגיעה במערכת החינו%
ביו הבחירות,כגו הוצאת הקלפיות ממוסדות חינו ,%קיו פעילות לימודית חו-
בית ספרית ,הפחתת שעות ההצבעה בכל הקלפיות או פתרונות יצירתיי אחרי על
מנת שמספר מוסדות החינו %שיושבתו יהיה מצומצ ככל האפשר.
 .22על המפקח הארצי להקפיד כי תוצאות הבחירות יפורסמו במועד כחוק על מנת
למנוע את עיכוב של כל ההליכי הנדרשי לפי החוק ,שנית לבצע רק לאחר
פרסו התוצאות ברשומות.

♦
מבוא
ב 11.11.08התקיימו ב 159רשויות מקומיות בחירות של ראשי רשויות ושל חברי מועצות,
והתמודדו בה כ 1,600רשימות וכ 640מועמדי לראשות הרשות .6מספר בעלי זכות הבחירה
ברשויות המקומיות הללו הסתכ בכ 4.7מיליו ,והוצבו בה כ 7,500קלפיות.
ב 31רשויות מקומיות לא קיבל א #מועמד לראשות הרשות  40%מהקולות הכשרי ,7ולפיכ%
התקיי בה ב 25.11.08סיבוב בחירות שני בהשתתפות של כ 470,000בעלי זכות בחירה
בכ 800קלפיות.
הארגו וההכנה של מערכת הבחירות לרשויות המקומיות והפיקוח עליה הוטלו ,על פי חוק
הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה) 1965להל  חוק הבחירות( ,על שר הפני בסיוע
__________________
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בארבע רשויות מקומיות )עיריות בני ברק ומודיעי עילית והמועצות המקומיות כפר שמריהו ועג'ר(
הייתה רשימה מוסכמת אחת למועצת הרשות שבראשה עמד מועמד מוסכ .לפיכ לא התקיימו
בחירות ברשויות אלה ,ומנהלי הבחירות הכריזו ביו הבחירות ,על דעת חברי ועדת הבחירות
המקומית ,על מספר המועמדי מאותה רשימה לפי סדר ברשימה השווה למספר חברי המועצה
העומדת לבחירה ,כעל האנשי שנבחרו למועצה ,ופרסמו הודעה על כ ברשומות.
סעי )9ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת( ,התשל"ה" ,1975קובע כי
א לא קיבל א מועמד  40%מהקולות הכשרי ,יתקיימו ,כעבור  14ימי מיו הבחירות ,בחירות
חוזרות לבחירת ראש הרשות .בבחירות אלו יתמודדו שני המועמדי שקיבלו בסיבוב הבחירות
הראשו את מספר הקולות הכשרי הגדול ביותר.
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הארגוני והכספי של הרשויות המקומיות .בחוק הבחירות נקבעו ג בעלי התפקידי שיש למנות,
הפעולות שיש לבצע ולוחות הזמני שיש לעמוד בה כדי לקיי את הבחירות כהלכת.
נציגי משרד מבקר המדינה ביקרו ביו הבחירות בכ 350קלפיות ביותר מ 40רשויות מקומיות
כדי לבדוק את פעילות ואת סדרי עבודת וכ ביקרו במוקד הבקרה והשליטה של מטה הבחירות
בבנייני האומה בירושלי.
בחודשי ינוארמרס  2009אספו עובדי משרד מבקר המדינה ממנהלי בחירות 8ומרשויות מקומיות
מסמכי הנוגעי לבחירות ב 38רשויות מקומיות .9בחודשי אפרילאוקטובר  2009בדק משרד
מבקר המדינה את היערכות לבחירות של יחידת המפקח הארצי על הבחירות הפועלת במשרד
הפני )להל  המפקח הארצי( ושל הרשויות המקומיות וכ את פעילות ביו הבחירות עצמו.
אצל המפקח הארצי נבדקו הפעולות הנוגעות לתקצוב הבחירות ,גיוס כוח האד ומשאבי
אחרי ,מינוי מנהלי הבחירות ,קביעת מקו הקלפיות ,ההדרכה ,מינוי מזכירי ועדת הקלפי ,אישור
רשימות המועמדי ,משלוח ההודעות לבוחר ופרסו תוצאות הבחירות .ברשויות המקומיות נבדק
אופ תקצוב הבחירות; מינוי הסדרני וההתקשרות ע חברות האבטחה; תהלי %רכישת ציוד
הבחירות; סקירת מהל %יו הבחירות בקלפיות  שעת תחילת ההצבעה ,נוכחות חברי הוועדה
ואופ רישו הפרוטוקולי בקלפי .בבדיקה נבחנו ג סוגיית קיו הלימודי ביו הבחירות
במוסדות חינו %שהוצבו בה קלפיות וסוגיית פיתוחה של מערכת הצבעה ממוחשבת.
ב 20.11.08ביקש משרד מבקר המדינה מהמפקח הארצי להנחות את מנהלי הבחירות ברשויות
המקומיות ואת יושבי הראש של ועדות הבחירות לשמור את כל המסמכי הנוגעי לבחירות.10
במכתב ששלח למשרד מבקר המדינה ב 23.11.08טע המפקח הארצי כי חוק הבחירות מחייב את
מנהלי הבחירות ואת היחידה שהוא עומד בראשה להשמיד את החומר הנוגע לבחירות .במכתב
נוס #שנשלח למפקח ב 27.11.08הובהר כי המקור המשפטי לדרישה לשמור את חומר הבחירות
הוא סעי 3 #בחוק יסוד :מבקר המדינה ,הקובע את חובתו של גו #העומד לביקורתו של מבקר
המדינה להמציא למבקר ללא דיחוי לפי דרישתו כל חומר הדרוש לצורכי הביקורת .עוד נאמר
במכתב כי ההוראה בחוק היסוד גוברת על הוראות חוק הבחירות .לבקשת המפקח הארצי לצמצ
את מספר הרשויות המקומיות שייבדקו ,העביר לו משרד מבקר המדינה בינואר  2009רשימה של
 38רשויות מקומיות שבה תתמקד הבדיקה.

__________________
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בסעי  29לחוק הבחירות נקבע כי שר הפני ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית שבה עומדי לקיי
בחירות.
אבו סנא; אכסאל; אריאל; אשדוד; אשקלו; בני עי"ש; גבעת זאב; ג'סר א"זרקא; גבעת שמואל;
זרזיר; חיפה; חצור הגלילית; טירת כרמל; ירושלי; כאוכב אבו אל"היג'א; כפר קאס; כרמיאל;
מבשרת ציו; מודיעי–מכבי"רעות; מעלה אדומי; מצפה רמו; נהרייה; נתיבות; סאג'ור; סח'ני;
עכו; פתח תקווה; פקיעי; צפת; קריית אונו; קריית אתא; קריית גת; קריית שמונה; קרני שומרו;
רחובות; שעב; שפרע; תל אביב"יפו.
סעי  95לחוק הבחירות קובע כי על מנהל בחירות לשמור את המסמכי הנוגעי לבחירות עד לאחר
תו המועד להגשת ערעורי בחירות ,וא הוגשו ערעורי בחירות " עד לאחר מת פסקי הדי בה.
אחרי המועדי האמורי ידאג להשמדת של המסמכי .ערעורי בחירות נית להגיש תו  14יו
מיו פרסו ההודעה על תוצאות הבחירות.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

¯˜¯ .¯ÓÂÁ‰ ˙‡ Â„ÈÓ˘‰ ‡ÏÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï Â Ú ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ Ó ·Â
˘˙‡ Â„ÈÓ˘‰Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙È˘ ‡Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ ÓÓ ‰˘ÂÏ
‰È‰˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ˙‡ „ÈÓ˘‰ Ï‡È¯‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰ Ó :ÔÏ‰ÏÎ ,¯ÓÂÁ‰
·ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Ï‰ Ó ;ÈÙÏ˜‰ ˙Â„ÚÂ ÏÎ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙Â·¯Ï ,Â„È
;ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ ÂÈÁ ˙Â¯ÈÁ· ÈÎÓÒÓÂ ÔÂ˘‡¯‰ ·Â·ÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ‰„ÈÓ˘‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„ÈÏ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‡È‰ Û‡ Ï‡ÈÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Ï‰ Ó
È„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Â‡ÏÈÓ˘ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰ ÈÒÙÂË ÔÂ‚Î ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÎÓÒÓ
˙ÂÓÈ˘¯· ÌÈÏÈÚÙ Ì È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ,Ì‰È˙Â·Â˙ÎÂ Ì‰ÈË¯Ù ÌÏÏÎ·Â ÌÈ¯ÈÎÊÓ
Â‡È·‰˘ ¯ÓÂÁ‰ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎÏ Â‡ˆÂ‰˘ "‰Î¯„‰Ï ÔÂÓÈÊ"‰ ÈÒÙÂË ,˙Â„„ÂÓ˙Ó‰
ÏÎÂ ˙Ï·‚ÂÓ Ì˙Â„ÈÈ ˘ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÏÚ ÌÈË¯Ù ,‰Î¯„‰‰ È ÙÏ ÌÈ¯ÈÎÊÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ˙„ÈÁÈ ÌÚ ˙Â·Â˙Î˙‰
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי ב ,8.1.09לאחר שהועברה
אליו רשימת  38היישובי ממשרד מבקר המדינה ,הוא מסר למנהלי הבחירות הנחיות בעניי
שמירת החומר ,וב 9.2.09הוא העביר למנהלי הבחירות תזכורת נוספת בעניי.
מנהלת הבחירות בשפרע מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממרס  2010כי הבקשה
ממשרד מבקר המדינה לקבלת החומר נמסרה לאחר המועד שבו היא נדרשה לגרוס את החומר
הנוגע לסיבוב הבחירות הראשו .ג מנהלת הבחירות בכרמיאל מסרה למשרד מבקר המדינה
במרס  2010כי ההודעה על הצור %בהעברת חומר לביקורת משרד מבקר המדינה הגיעה לידיה
באיחור רב.
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˘˜·‰ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙Ú ‰˙Â‡·Â ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÂÈÏ‡ ‰˙ ÙÂ‰ ˙Â¯ÈÁ·Ï
‰˘Ú Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÓÈ˘¯ ÌÂˆÓˆ .Ì˙¯ÈÓ˘Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ Ó
ÈÏ‰ Ó ˙‡ ˜¯ ˙ÂÁ ‰Ï È„Î ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰ÓÈ˘¯Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ,Â˙˘˜·Ï
ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˘ÂÏ˘· ÌÈÈÒÈÒ·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÎÓÒÓ ˙„Ó˘‰ .ÂÏ‡ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÁ·‰
˙‡ Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÂÚ‚Ù ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ È„ÈÏ Ì˙¯·Ú‰-È‡Â
.‰Ï‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú

היערכות משרד הפני לבחירות
תפקידי המפקח הארצי על הבחירות
תפקידו של המפקח הארצי כפי שנקבע על ידי משרד הפני הוא להבטיח שהבחירות לרשויות
המקומיות יתקיימו כהלכה ועל פי חוק הבחירות .המפקח אחראי למערכות הבחירות המתקיימות
בעיריות ,במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות ,לרבות מערכות בחירות נקודתיות .מעמדו
ותפקידיו של המפקח הארצי אינ מוגדרי בחוק.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

בנובמבר  1996אצל שר הפני למפקח הארצי את כל סמכויותיו לפי חוק הרשויות המקומיות
)מימו בחירות( ,התשנ"ג ,1993למעט הסמכות להתקי תקנות.11
בדצמבר  2004הסמי %שר הפני את מנכ"ל משרד הפני ואת המפקח הארצי להשתמש בכל
הסמכויות המוקנות לו לפי חוק הבחירות )כגו מסירת מידע מפנקס הבוחרי למתמודדי ,הכרעה
בבקשות לתיקו פרטי בוחר ותיקו פרטי במרש האוכלוסי או בפנקס הבוחרי ,פיזור ועדת
בחירות שאינה פועלת כראוי ומינוי אחרת במקומה ,מינוי מנהלי בחירות לרשויות המקומיות(
ולפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט,1969למעט הסמכות להתקי תקנות.12
המפקח הארצי והנהלת משרד הפני הגדירו את תפקידי המפקח ,וה אושרו בכל שנה בתכנית
העבודה השנתית של משרד הפני .בתכנית העבודה של המשרד לשנת  2008נקבע כי המשימות
העיקריות המוטלות על המפקח ה הארגו והביצוע של תהלי %הבחירות לרשויות המקומיות,
ובכלל זה :הסדרת ענייני הכספי הקשורי למימו הבחירות; הכנת פנקס הבוחרי לכל מועד
בחירות; תפעול מערכת "אביב" )ראו להל( לרבות קליטת שמות של מועמדי; סיכו תוצאות
הבחירות וטיפול בחקיקה הקשורה לבחירות בוועדות הכנסת ובניסוח הצעות חוק.
בתכנית העבודה פורטו ג הפעולות המוטלות על המפקח כנגזרת מהמשימות העיקריות :הכנת של
חומרי ההצבעה )אלפוני ,זהותו ,13מעטפות הצבעה ,פרוטוקולי ,חוברות של "רשימת מועמדי
לבחירות"( ומסירת לכל ועדות הקלפי; הטיפול בכל הנוגע לפנקס הבוחרי )הכנתו ,פרסומו,
טיפול בעררי ,חתימת הפנקס והכנת עותק למפלגות(; משלוח הודעות לבוחר; הקמה והפעלה של
מרכז מידע לש הצגת פנקס הבוחרי; פרסו תשדירי שירות והודעות לציבור; הדרכה והסמכה של
מנהלי בחירות ומזכירי ועדות קלפי; פרסו חוזרי והנחיות לרשויות ולמנהלי הבחירות בנוגע
לבחירות; ניהול מער %המימו והתשלומי והפעלת צוותי בקרה להפקת לקחי.
כדי לטפל במשימות שהוטלו עליו הועסקו בלשכת המפקח הארצי בכפר סבא במחצית השנייה
של שנת  12 2008עובדי :המפקח הארצי וסגניתו הבכירה ,מרכזת בחירות ארצית ,שני עורכי די,
עובדת במענה לפניות הציבור ,ארבעה מינהלני בחירות ,מנהל לוגיסטי ונהג .בתקופה זו היו
בלשכה  11קווי חו 1במרכזיית הטלפוני.
עלה כי עד אמצע יוני אותה שנה הועסקה בלשכת המפקח הארצי עורכת די קבועה אחת ,וכי
סמו %לאחר שהיא עזבה במפתיע נקלטו במקומה ,בלח 1זמ ,שני עורכי די שא %זה סיימו את
בחינות לשכת עורכי הדי והיו חסרי ניסיו בתחו .עוד עלה כי בחודשי הסמוכי לבחירות לא
עמדה מערכת הטלפוני בלשכה בעומס הפניות ,בשל ריבוי טלפוני ופקסי שהתקבלו
מהרשויות המקומיות ,ממנהלי הבחירות ,מהרשימות המתמודדות וא #מאזרחי .מנהלי בחירות
רבי ברשויות השונות התלוננו לפני עובדי משרד מבקר המדינה כי לשכת המפקח הארצי לא
הייתה זמינה לקבלת שאלה דחופה בזמ אמת ,משו שקווי הטלפו היו תפוסי.
מנהל הבחירות בסח'ני התלונ כי "הצוות המייע 1של עורכי הדי במשרדו של המפקח העביר
תשובות לא מקצועיות" .מנהל הבחירות במועצה המקומית מעלות תרשיחא התלונ כי "במטה
ישבו לה כמה מזכירות נחמדות אשר לא היה ביכולת לתת תשובות מקצועיות לצד שממול,
והמשפט היחיד שהיה לה 'אני אנסה להעביר אות %לאחד מעורכי הדי' ,עורכי הדי ...לא היו
אמורי להיות סותרי אחד את השני ,בקיצור הרגשתי שישנה רק כתובת אחת ויחידה" )הכוונה
לסגנית הבכירה של המפקח( .יצוי כי ג מנהלי בחירות אחרי שהשתתפו בכנס הפקת לקחי
__________________
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 ,5.11.96 ,4454 ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈעמ' .395
 ,14.12.04 ,5350 ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈעמ' .801
רשימת המצביעי הממוינת על פי מספרי תעודות הזהות שלה.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

שארג המפקח הארצי בתחילת ינואר  2009טענו כי עורכי הדי שהועסקו בלשכת המפקח ,שהיו
אמורי לסייע לה בפתרו בעיות משפטיות לא היו בקיאי בחומר ,ובכל בעיה נאלצה להתערב
הסגנית הבכירה של המפקח .הדבר פגע ג ביחסי שבי מנהל הבחירות ובי הרשות המקומית,
שכ הרשות המקומית התאכזבה מהידע המקצועי הדל שלו.14
הסגנית הבכירה של המפקח הסבירה באותו כנס כי בגי התחלופה הרבה של בעלי תפקידי,
בעיקר של בעלי משרות משפטיות ,ערב הבחירות במשרדי המפקח הארצי ,לא הספיק הצוות
ללמוד את החומר כהלכה.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במרכז המידע פעלו ביו הבחירות כמה
קווי ,כש שנקבע במכרז על פי ניסיו שנצבר במערכות בחירות קודמות ,אול מאחר שפנו אל
המרכז אזרחי רבי מהצפוי נוצר עומס שיחות ,והקווי שהוקצו לא עמדו בו .ע זאת מרכז
המידע לא קרס ,אלא "נוצר מצב של קיבולת קווי מלאה לסירוגי לאור %כשעתיי בלבד בצהרי
יו הבחירות ,ולבקשתנו תוגברו הקווי והמרכז חזר לפעילות תקינה".
בדוח הפקת לקחי שהכי משרד המפקח הארצי בעקבות מערכות הבחירות האחרונות לרשויות
המקומיות ולמועצות האזוריות הועלו הממצאי האלה :בנושאי הנוגעי למבנה הארגוני
ולפעילות בעת בחירות של יחידת המפקח הארצי התקשתה לשכת המפקח "להכיל את כלל
הפעולות לארגו וביצוע מערכת הבחירות"; הרחבת המטה הנעשית רק בשנת בחירות גורמת
לקושי בגיוס כוח אד בעל הבקיאות הנדרשת בנושא הבחירות; המפקח מטפל באופ ריכוזי
בנושא ארגו הבחירות והפיקוח עליה ,ואילו במחוזות משרד הפני 15לא מתבצעת בעת שגרה
היערכות בתחו הבחירות; מוטת שליטה ארוכה של המפקח )פעולה מול בעלי תפקידי רבי
ללא דרג ביניי( גורמת לקשיי בכל הנוגע לפיקוח ולבקרה; בשנת בחירות וכאשר מועדי
הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות סמוכי זה לזה נוצרי על המפקח הארצי
עומסי ניכרי.
כדי להבטיח שיחידת המפקח תשפר את היערכותה לקיו מערכת הבחירות כהלכה הוצע בדוח
הפקת הלקחי כי יבוצעו פעולות אלה :יוק מדרג שליטה וניהול במישור המחוז ;16יוק מבנה
ארגוני חדש המבחי בי היערכות בעת שגרה להיערכות בתקופת בחירות ותצומצ רמת
ההסתמכות על בעלי תפקידי מרכזיי באופ ארעי בתקופת הבחירות; יקוימו פעולות הכנה
לבחירות במידת האפשר לפני שנת הבחירות ויבוצע שינוי במועדי הבחירות באופ שמועד
הבחירות לרשויות המקומיות לא יהיה סמו %למועד הבחירות למועצות האזוריות.
17

ב 1.2.09התקיי במשרד הפני דיו בנושא "לקחי ממערכת הבחירות ברשויות המקומיות"
ובו סוכ ,בי היתר ,כי "המנכ"ל מאשר את עקרונות המבנה הארגוני החדש המוצע ואת המש%
העסקת של חלק מהעובדי בכפו #לקיו תקציב .פרטי המבנה הארגוני הסופי יסוכ על ידי
הסמנכ"ל למינהל מול נש"מ" ]נציבות שירות המדינה[.
ב ,1.3.09בדיו נוס #שהתקיי בלשכת מנכ"ל משרד הפני ,אושרה הצעת המפקח הארצי
לגיבוש מדרג שליטה וניהול מחוזי במערכת הבחירות לרשויות המקומיות ונקבע כי האחריות
__________________

14
15
16
17

עוד נאמר בכנס כי ביו הבחירות התקשרו כ 30,000איש למטה הבחירות ,ובעקבות כ קרסה כל
מערכת הטלפוני שבאמצעותה נית לציבור מידע על מיקו הקלפיות.
משרד הפני מפעיל שישה מחוזות בישראל :צפו ,מרכז ,דרו ,תל אביב ,ירושלי וחיפה.
הכוונה למער מדורג לפי הסמכות והכפיפות.
בדיו השתתפו מנכ"ל משרד הפני ,סמנכ"ל בכיר למנהל משאבי אנוש ,המפקח הארצי על הבחירות
וסגניתו ,מנהל מער המחשוב ,מנהל אג #מערכות מידע ,יועצת בכירה למנכ"ל ועוזר המנכ"ל.
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הביצועית לקיו הבחירות במחוז תהיה בידי הממונה על המחוז וכי האחריות הכוללת תהיה בידי
המפקח הארצי.
ÔÈ· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰·Ó Ï˘ ˙ÈÙÂÒ‰ Â˙ÂÎ˙Ó ÈË¯Ù ÂÓÎÂÒ Ì¯Ë 2010 ÏÈ¯Ù‡ „Ú
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ È¯ÂÚÈ˘ ÂÚ·˜ ‡Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ;‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ÔÈ·Â Ï‰ÈÓÏ Ï"ÎÓÒ‰
˙˘·Â ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÈ·˘ ÌÈ˘· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂÈ˘ ÌÈÈ˙˘-·¯‰
·.˙Â¯ÈÁ
˙Ú· ÈÙÂÒ ÈÂ‚¯‡ ‰·Ó ıÂÓÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‚¯Í¯ÚÈ‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÍÎÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ Ú·˜ÈÈ˘ ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â¯ÈÁ· È„ÚÂÓ·Â ‰
·ÌÈ˙ÂÂˆ· Ì¯Â·‚˙ÏÂ ˙ÏÏÂÎ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï „ÚÂÓ „ÂÚ
.¯Â·Èˆ ˙ÂÈÙ ÏÚ ÂÚÈ˘ ÌÈ„È˜Ù Ï˘ ÌÈÓÈ‡˙Ó

מערכת אביב
מאגרי מינהל האוכלוסי במשרד הפני מנוהלי מנובמבר  1997באמצעות מערכת מידע
ממוחשבת המכונה "מערכת אביב" )להל  המערכת( .18במערכת זו נכללת ג מערכת לניהול
בחירות שמטרתה לשמש מקור מידע אמי לצור %הפקת פנקס הבוחרי לבחירות לכנסת ולרשויות
המקומיות ,וכ לצור %עיבוד ופרסו של תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות.
חברה פרטית לשירותי מחשוב שזכתה במכרז בשנת ) 191993להל  הספק או חברת  (HPהקימה
את המערכת ומתחזקת אותה מאז הקמתה .תוק #ההסכ ע הספק פג בסו #שנת  ,2004ובפברואר
 2003הואר %תוקפו בחמש שני  עד נובמבר .2009
בחודשי פברואר   2004מרס  2005בדק משרד מבקר המדינה את פעולות משרד הפני בנוגע
ליישו הוראות ההסכ ,הארכת ההתקשרות ע הספק והעמידה בדרישות חוק חובת המכרזי,
התשנ"ב) 1992להל  חוק חובת המכרזי( ותקנות חובת המכרזי ,התשנ"ג) 1993להל  תקנות
חובת המכרזי( .ממצאי הביקורת בנושא פורסמו בפברואר  .202006להל עיקרי הממצאי:
 .1המנגנו שנקבע בהסכ לבחינת המחירי ולפיקוח של משרד הפני ומשרד האוצר על
המחירי לא יוש :לא נעשתה בדיקת תמחור ועלויות א #שבהסכ נקבע שיש לעשותה פעמיי
בתקופת ההתקשרות; הוועדה המשותפת למשרד הפני ,למשרד האוצר ולספק שהייתה אמורה
לדו בשינויי שיידרשו במחירי השירותי לא התכנסה; משרד הפני לא קיבל דיווחי חודשיי
מלאי על שירותי המידע שניתנו לגופי אחרי ובה משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות והמוסד
לביטוח לאומי )להל  לקוחות חיצוניי( ועל התשלומי שנגבו מה; לא נאספו נתוני
מצטברי על הכנסות ממכירת שירותי כפי שנקבע בהסכ .בגי מחדלי משרד הפני ומשרד
__________________

18
19
20
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המערכת משמשת את אגפי משרד הפני העוסקי באוכלוסי ,בבחירות ובכלי ירייה.
החברה שזכתה במכרז ,חברת דיגיטל אקוויפמנט בע"מ ,נרכשה בשנת  1998על ידי חברת קומפאק,
ובמרס  2003התמזגה קומפאק ע חברת .HP
בדוח מיוחד של משרד מבקר המדינה" ,דוח ביקורת על הסכ להספקת שירותי מידע ממאגרי מרש
האוכלוסי".

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

האוצר בכל הנוגע לפיקוח על המחירי לא נקבע א לאפשר לספק להמשי %ולגבות את המחירי
שנקבעו או להורות לו להפחית .בפועל ,במש %כל שנות ההתקשרות לא הופחתו מחירי
השירותי ללקוחות החיצוניי.
 .2א #שהיו חילוקי דעות בי ועדת המכרזי במשרד הפני )להל  ועדת המכרזי( ובי הספק
בנוגע ליישו תנאי ההסכ ,אישרה הוועדה כבר בסו #שנת  2002את המש %ההתקשרות עמו ללא
מכרז ,לאחר שיפוג תוק #ההסכ העיקרי בסו #שנת  .2004ועדת המכרזי זומנה לדיו בהארכת
ההתקשרות בחיפזו ,ובהחלטותיה היו פגמי חמורי שחייבו בחינה מחודשת והבהרות.
 .3משרד הפני ומשרד האוצר לא הקפידו לקיי את הוראות חוק חובת המכרזי ותקנות חובת
המכרזי .משרד הפני לא הביא את ההחלטה להארי %את ההתקשרות ללא מכרז לאישור החשב
הכללי שבמשרד האוצר )להל  החשכ"ל( ולידיעת ועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר .הוא
הזדרז וחת כבר בפברואר  21  2003חודשי מראש  על הסכ ע הספק לחמש שני נוספות
)להל  ההסכ החדש( .זאת ועוד ,ההתקשרות הוארכה בלא שנבדק א ההארכה מוצדקת
מבחינת המחירי ללקוחות החיצוניי ,ונתוני על כ %לא הוצגו במסגרת תהלי %קבלת ההחלטות.
 .4ועדת המכרזי לא הבחינה בהחלטתה בי חלקי ההתקשרות שהיו בבחינת מימוש אופציה
להארכת ההתקשרות ,שלגביה היא מוסמכת להחליט לבדה ,ובי החלקי שלפי תקנות חובת
המכרזי עליה לסווג כ"התקשרות המש "%בפטור ממכרז ואשר היא חייבת לקבל עבור את
אישור החשכ"ל.
 .5ועדת המכרזי לא קבעה בהחלטתה כי תנאי ההסכ החדש יהיו זהי לתנאי ההסכ
הראשוני שנחת בעקבות המכרז ,או טובי מה ,כנדרש בתקנות חובת המכרזי לגבי התקשרות
המש .%ההתקשרות הוארכה בלא שנבדק א המחירי שאושרו מוצדקי בהתחשב בעלות שירותי
המידע .כמו כ לא נאספו נתוני המאפשרי לבצע ניתוח כלכלי הדרוש כדי להחליט באורח
מבוסס ,לקראת סיו תוק #ההסכ ,באילו תנאי כדאי לממש את האופציה להארכתו.
 .6משרד הפני התחייב בלא מכרז להעביר לספק במש %חמש שני תשלומי בס %כ38
מיליו ש"ח )צמודי למדד אפריל .(2002
 .7התנאי שאישרה ועדת המכרזי במשרד הפני בעת הארכת תקופת ההתקשרות )לפי
האופציה שכלל ההסכ הראשוני( היו שוני באופ מהותי מ התנאי שנקבעו בעקבות המכרז,
ולכ היה ההסכ החדש שונה מההסכ הראשוני .בנסיבות אלה ,ובהיעדר חוות דעת משפטית
מתאימה ,לא הייתה הוועדה רשאית לאשר את הארכת ההתקשרות בלא מכרז ולהסתמ %על
האופציה שנקבעה בהסכ.
 .8משרד הפני והוועדה המרכזית לענייני ענ"א )עיבוד נתוני אלקטרוני( במשרד האוצר
נהגו כאילו הייתה לוועדה סמכות לאשר את הארכת תקופת ההתקשרות ,א #שלפי תקנות חובת
המכרזי שהיו אז בתוק #היא לא הייתה מוסמכת לאשר התקשרות בפטור ממכרז .אספקת שירותי
המידע ללקוחות היא פעילות מתמשכת שעלויותיה הכספיות גבוהות מאוד ,ולכ לאחר השלמת
הקמתה של המערכת היה על הוועדה המרכזית לענייני ענ"א לפעול לפרסו מכרז לאספקת
שירותי מידע ,כנדרש על פי תקנות חובת המכרזי.
21

__________________

21

ועדה שמינה החשכ"ל בתוק" הסמכות המוקנית לו בסעי" )8ה( לתקנות חובת המכרזי  ,שתפקידה
וסמכויותיה מפורטי בתקנו כספי ומשק )התכ" ( .אחד מתפקידיה הוא ללוות מכרזי בענייני
מחשוב ולאשר את מסמכיה .
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 .9עוד קבע הדוח כי במש %השני שחלפו מאז פורס המכרז לפיתוח מערכת אביב ולניהולה
לא הוק במשרד הפני צוות מומחי מקצועי שיוכל להתמודד ע האתגרי הטכנולוגיי
והמקצועיי שמציב ניהולה של מערכת מורכבת וחשובה כמערכת הממוחשבת של מרש
האוכלוסי ,ובכלל התקשרות ע ספקי חו 1ואספקת שירותי מידע ללקוחות.
הביקורת העלתה כי רק באוקטובר  2007כינס משרד הפני ועדת מכרזי לבחירת יוע 1חיצוני
לבדיקת מערכת אביב .באוגוסט  2008כונסה לראשונה ועדת היגוי ששולבו בה נציגי מהחשב
הכללי ,מאג #התקציבי ,ממשרד הפני ,מרשות האוכלוסי ומחברת הייעו .1הוועדה כונסה
למטרת פרסו מכרז לבחירת ספק למערכת .בנובמבר  2008הוצג הפרויקט לנציגי החשב הכללי.
Ì¯Ë ,ÈÁÎÂ‰ ˜ÙÒ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ‰˘ 16 ÂÈÈ‰„ ,2010 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙ „Ú
Ï˜˘Ó‰ È„·Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Û‡ ÏÚ ,˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï ˜ÙÒ ˙¯ÈÁ·Ï ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ
˘.2006 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ÌÒ¯ÂÙ˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰
מנהל מער %המחשוב ברשות האוכלוסי במשרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ממרס  2010כי משרד הפני נער %לפרסו מכרז חדש לבחירת ספק לתפעול מערכת אביב ,א%
עמדת משרד האוצר הייתה כי יש להחלי #את מערכת המידע הממוחשבת )מערכת אביב( כולה.
כיוו שהכנת מסמכי המכרז לכ %היא תהלי %האור %שני אישרה ועדת הפטור במשרד האוצר
)להל  ועדת הפטור( למשרד הפני לנהל משא ומת ע חברת  HPלהפעלת המערכת
ולתחזוקתה למש %שלוש השני הבאות.
החשכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי לא אישר את ביצוע המכרז
לבחירת ספק לתפעול המערכת ,כי במכרז כזה יהיה לחברה ,המתפעלת הנוכחית של המערכת
והחברה שפיתחה את המערכת ,יתרו מובנה על פני כל ספק אחר שהיה ניגש למכרז ,ולא זו בלבד
שיש בכ %משו פגיעה מהותית בעקרו התחרות אלא שג המחיר שיציעו המשתתפי במכרז
שכזה יהיה גבוה מהמחיר שהוצע במכרז הנוכחי .משרד האוצר הוסי #כי בדיקה טכנולוגית
העלתה שמערכת "אביב" נמצאת בשלבי מתקדמי של מחזור חייה ופועלת בטכנולוגיה מיושנת
שאינה שכיחה במערכות מסוג זה כיו .בגלל הסיבות האלה המלי 1משרד האוצר למשרד הפני
בפברואר  2009להיער %לפרסו מכרז להחלפת המערכת כולה .ועדת הפטור המליצה כי עד מועד
פרסו המכרז יחל משא ומת ע חברת  HPלהתקשרות בפטור ממכרז לשלוש שני נוספות.
במרס  2010הסתיי המשא ומת ע חברת  ,HPובאפריל  2010הפי 1החשכ"ל הנחיה מעודכנת
למשרדי הממשלה לעניי הארכת תוק #ההתקשרות ע חברת  HPלשלוש השני הבאות ,ולפיה
העברת מידע ממערכת אביב תיעשה ללא כל תשלו לחברת .HP
ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙Î¯‡‰ „ÚÂÓ ÔÓÏ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈÙ‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ Ì‰Ï ¯ÚÂ‰˘ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ·Â - 2004 ˙˘· ˜ÙÒ‰
‡˘Â ÏÎ ˙‡ ÛËÂ˘Â ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ - 2006 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ˙Î¯ÚÓ‰
È„È ÏÚ ‰˙ÏÚÙ‰ ‡˘Â ˙‡Â ÏÏÎ· ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÚÂ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â „Â˜Ù˙‰
˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÙÏÁ‰ Â‡ ˘„Á ˜ÙÒ ˙¯ÈÁ· - ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÙÂÏÁ‰ È‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ Ë¯Ù· ˜ÙÒ‰
‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ .2009 ¯·Ó·Â· ,˜ÙÒ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙ ˙ÚÈ˜Ù „ÚÂÓ ÈÙÏ ·¯ ÔÓÊ ‰ÏÂÎ
·Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ,Ê‡ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ‰¯Á
.È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÙÏÁ‰Ï Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÏ
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החשכ"ל מסר למשרד מבקר המדינה ביולי  2010כי "ועדת המכרזי הבינמשרדית קבעה את
מתווה המכרז ואישרה את הוצאת החלק הראשו שלו בתו %כחודשיי".

תקצוב הבחירות
בתקציב המדינה המאושר לשנת  2008הוקצו כ 265מיליו ש"ח למפקח הארצי על הבחירות
לניהול מערכת הבחירות; כ 198מיליו ש"ח מהסכו האמור נועדו למימו מפלגות במסגרת
הבחירות לרשויות המקומיות ,22והשאר  כ 67מיליו ש"ח  הועמד לרשות המפקח הארצי
לניהול מערכות הבחירות לרשויות המקומיות בשנת .2008
כ 90%מהסכו שהוקצב לניהול מערכות הבחירות ) 60.36מיליו ש"ח( יועדו ,לפי תקציב
המדינה ,ל"פעולות ורכישות" ,והשאר יועדו למטרות אלה :תשלו שכר למזכירי ועדות קלפי )
 1.16מיליו ש"ח( ,תשלו שכר לעובדי יחידת המפקח הארצי ,ובכלל עובדי ארעיי )כ0.9
מיליו ש"ח( ,ורזרבה )כ 4.5מיליו ש"ח(.
בתקציב המדינה לניהול הבחירות צוינו חמישה סעיפי בלבד .לא הייתה בו חלוקה לתתסעיפי
)"מרכזי קרנות" (23כגו שכר המנהלי והפקידי של הבחירות ,בחירות ממוחשבות ,משלוח
הודעות לבוחר ,בחירות בצה"ל ,הדרכה וייעו ,1החזקה ותפעול ,הוצאות הסברה ופרסו .כמו כ,
בחשבות משרד הפני לא נמצא תחשיב ובו מפורטת ההוצאה המשוערת על כל אחד מהסעיפי
הללו .יתר על כ  לא נעשתה הפרדה בי התקציב המיועד לבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות
בנובמבר  2008ובי התקציב שיועד לבחירות למועצות האזוריות )שהתקיימו בינואר (2009
ולרשויות אחרות שבה התקיימו בחירות בשנת ) 2008המועצה המקומית ערערה והמועצות
האזוריות אל בטו #ובוסת אל מארג'(.
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי היעדר החלוקה למרכזי הקרנות בעת הכנת
התקציב אינו רלוונטי ,מכיוו שבמרס  2008הוכנה במשרד חלוקת המשנה ל"מרכזי קרנות" בתו%
אחד הסעיפי )"פעולות ורכישות לבחירות"( ,והרוב המוחלט של ההוצאות מומש בהתא
לחלוקה פנימית זו.
ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ˘‚Â‰ ‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˙È ‡Ï ÔÎÏ .2008 ˙˘· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆÂ‰
.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˙Á‡ ÏÎ· ˙ÂÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï
ÏÚÂÙ· Â˘Ú˘ ÈÙÎ Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡˘ ÈÏÏÂÎ ·Èˆ˜˙ ˙Î‰
Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ È„ÈÏ ‰‡È·‰
.2008 ¯·Ó·Â· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰
__________________

22
23

דוח זה אינו עוסק במימו מפלגות לרשויות המקומיות וממילא אינו ד בסכומי שיועדו למטרה זו
בתקציב המדינה.
מדובר במינוח מקצועי של אג" התקציבי באוצר & המקובל ג על האגפי המקבילי במשרדי
הממשלה האחרי & לחלוקת הסעיפי העיקריי של התקציבי לתתי&סעיפי ולסעיפי משנה.
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בעניי זה מסר משרד הפני בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בתקציב כוללני השליטה
והסמכות בנושא העברת כספי בי ייעודי שוני בתקציב הבחירות היו נתונות בידי תקציב
המשרד ונית היה לבצע זאת מיד ,ואילו "יצירת פריט התחייבות נפרד עבור כל מהות הוצאה היה
יוצר תלות בלתי נסבלת באג #תקציבי במשרד האוצר ,היה גור לביצוע שינויי תקציביי
תכופי ומיותרי ,יוצר בירוקרטיה מיותרת ובמיוחד לוקח זמ רב עד שהכס #היה עובר מסעי#
לסעי ...#יצירת תקנה מרכזית של פעולות לבחירות בהיק #של  60מליו ש"ח מהווה יישו של
מדיניות אג #התקציבי ובהחלט הקלה משמעותית על ניוד כספי בזמ אמת בי תתי סעיפי
שוני ביחידת הבחירות".
משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי בעת שמשרדי הממשלה
בוחני את הצור %בפתיחת תקנות תקציב ה נדרשי למצוא את האיזו הנכו בי הצור %לשק#
כיאות את אופ הקצאת התקציב ובי הצור %לפעול בגמישות ניהולית הנדרשת לה במסגרת ניוד
התקציבי בי תקנות בהיווצר שינוי בסדרי עדיפויות ובצרכי ,ומכיוו שהתקציבי הוצאו על
נושא הבחירות ,נראה כי נשמר איזו כאמור .משרד האוצר הוסי #כי א יפעל משרד הפני
לפיצול התקנות ,משרד האוצר יסייע לו בכ.%
ÈÂ‡¯Î ˙ÂÙ˜˘Ó ÔÈ‡ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ·Èˆ˜˙ Ï˘ Â˙˘‚‰Â Â˙Î‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÔÂÎÒÈÁÏ ˙ÂÓ¯Â˙ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡ ,È·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ‰
˙Â‡Ó‚Â„) Ú¯È‡ ÔÎ‡˘ ÈÙÎ ˘‡¯Ó ÔÂÎ˙ ¯ÒÂÁÏÂ ÊÂ·Ê·Ï ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÏÚÂ ˙ÂÏÈÚÈÏÂ
.(ÔÏ‰Ï Â‡·ÂÈ ÍÎÏ
עוד העלתה הבדיקה כי חלק מהוצאות הבחירות לרשויות המקומיות נרשמו בתקציב משרד הפני
לשנת  2009במקו לשנת  ,2008המועד שבו התקיימו הבחירות .לדוגמה :השכר ששול למזכירי
ועדות קלפי במערכות הבחירות שהתקיימו בשנת  2008הסתכ ב 18.28מיליו ש"ח10.53 .
מיליו ש"ח מה נזקפו לחובת חשבו "פעולות ורכישות לבחירות" בשנת  ,242008ו 7.75מיליו
ש"ח נזקפו לחובת אותו חשבו בשנת .252009
Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙„¯Ù‰Â ÏÈÚÈ È·Èˆ˜˙ ÁÂ˜ÈÙ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÌÈÂ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ÓÂ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÂ·˘Á· ÈÂ˜Ï ÌÂ˘È¯ ÚÂÓ ‰È‰
.‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ˙È˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÚ‰
לסעי" #שכר לחברי ועדת קלפי" הקצה משרד הפני בתקציב המדינה ס 1.16 %מיליו ש"ח בלא
שנמצא תחשיב שיהיה אפשר ללמוד ממנו כיצד נקבע סכו זעו כזה .בפועל הוצא סכו גדול פי
 15.7מסכו זה ,ומשרד הפני זק #את ההוצאה לחובת חשבו "פעולות ורכישות לבחירות" 
חשבו שאליו זלגו כאמור  90%מהוצאות הבחירות.
הבדיקה העלתה ג כי חלק מהוצאות משרד הפני לבחירות לכנסת )שהתקיימו בפברואר (2009
נזקפו לחובת הוצאות הבחירות לרשויות המקומיות .לדוגמה ,בסעי") #תקנה"( הכוללני "פעולות
ורכישות לבחירות" נכלל ס %של כ 3.85מיליו ש"ח בגי מחשוב ,הכנה ופרסו של פנקס בוחרי
__________________
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סכו זה כולל ג  32,500ש"ח ששולמו למזכירי ועדות קלפי במועצה האזורית אל בטו" )שבה
התקיימו בחירות ב&.(5.8.08
סכו זה כולל ג  640,903ש"ח ששולמו למזכירי ועדות קלפי ב& 16מועצות אזוריות אחרות שבה
התקיימו בחירות בינואר .2009
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לבחירות לכנסת; באותו סעי #תקציבי נכללו ג כ 4.9מיליו ש"ח עבור פרסומי וקמפיי מידע
שעשתה לשכת הפרסו הממשלתית לבחירות לכנסת.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה חריגות כספיות נוספות במהל %מערכת הבחירות לרשויות
המקומיות ,כמפורט להל:
 .1ב 24.7.08אישרה ועדת המכרזי של משרד הפני את זכייתה של אחת החברות )להל 
חברה א'( במכרז סגור שבו הייתה המתמודדת היחידה .המכרז היה בעניי הקמת מודיעי בחירות
טלפוני )לרשויות המקומיות ולכנסת ה (18בהיק #של  300,000ש"ח.
באחד מסעיפי ההסכ ע החברה צוי כי הגדלת היק #ההתקשרות הראשונית מחייבת את
אישורה של ועדת המכרזי.
הבדיקה העלתה כי החברה הגישה למשרד הפני באוגוסט ,נובמבר ודצמבר  2008חשבוניות
לתשלו בסכו כולל של כ 545,000ש"ח.
בפברואר  2009ביקש המפקח הארצי מהחשכ"ל לאשר את התשלו עבור עבודתה של החברה.
החשכ"ל הנחה את משרד הפני לקבל מוועדת המכרזי המלצה על תשלו הסכו האמור כדי
שהוא יוכל לאשר את התשלו לחברה א'.
במרס  2009החליטה ועדת המכרזי המשרדית כי תהלי %ביצוע העבודה היה לקוי והעבודה לא
בוצעה בהתא לכללי ,א %הואיל וניתנה התחייבות ,אישרה הוועדה תוספת תשלו בס%
 250,000ש"ח לחברה א'.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בקשה להגדלת היק #ההתקשרות לא
הוגשה לוועדת המכרזי עקב טעות אנוש ובשל סמיכות המועדי בי מערכות הבחירות השונות,
שהובילה להנחה המוטעית כי ההתקשרות מקיפה את שתי המערכות )כנסת ורשויות מקומיות(.
משרד הפני מסר בתשובתו כי המלצתה של ועדת המכרזי למשרד הפני לתת תשלו בדיעבד
לחברה א' )בכפו #לאישור החשכ"ל( התבססה על ניסיו שנצבר במקרי קודמי ,שבה פנו
ספקי ,עקב איתשלו ,לבית משפט וקיבלו ,במסגרת הסכ פשרה ,את מלוא התמורה עבור
השירות שביצעו ללא אישור.
˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÈË·‰ÏÂ ‰˙Â‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ÂÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÂÈ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙-È˙˙Ï ‰˜ÂÏÁÂ ˙ÂÂ˘‰
.¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ·Á¯ÂÈ ‡Ï Ê¯ÎÓ· Ú·˜˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰ ÈÎ
 .2הבדיקה העלתה כי נערכו סיורי ופגישות לבדיקת האפשרות לקיי את מטה יו הבחירות
בשלושה מקומות ,בלא שהמפקח הארצי הכי אומד של הוצאות יו הבחירות והימי שלפניו:
מרכז הקונגרסי בבנייני האומה בירושלי )להל  מרכז הקונגרסי( ,כפר המכבייה ברמת ג
ומרכז הירידי בתל אביב ,ואול מפאת ההיערכות המאוחרת של יחידת המפקח הארצי היה רק
מרכז הקונגרסי זמי להתקשרות.
באוגוסט  2008נחת לפיכ %הסכ בי משרד הפני ובי חברה אחרת )להל  חברה ב'( ,ולפיו
ישמש מרכז הקונגרסי בבנייני האומה בירושלי מטה בחירות למשרד הפני מ 9.11.08עד
 .12.11.08נקבע כי תמורת השימוש במבני ישולמו  195,600ש"ח שיכללו ג הוצאות על חשמל,
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על התקנת  90קווי טלפו ושיחות ,וכ על שירותי ניקיו ,ביטוח ,שמירה ואבטחה .לא נמצא
תחשיב שמבאר את אופ קביעת הסכו שיש לשל לחברה.
בסבב הבחירות השני ,ב ,25.11.08הוצב מטה הבחירות בנציבות הכבאות בראשו לציו ,שהיא
אחת מיחידות משרד הפני ,ולפיכ %קיומו של מטה יו הבחירות במתקניה היה כרו %בתוספת
עלות רק לתגבור האבטחה והשמירה במקו ובתשלו נוס #בס %כ 11,000ש"ח לספק שירותי
ההסעדה של הנציבות.
ההסכ שנחת ע חברה ב' לא כלל אספקת מזו בימי השהייה במרכז הקונגרסי ולא כלל
התקנת קווי  ADSLוטלפוני חכמי שהיו חיוניי לתפקוד המטה .עקב כ %נאל 1משרד הפני
לשאת בעלויות נוספות בגי הסכ ההתקשרות כלהל:
)א( ס 80,469 %ש"ח לחברת הקייטרינג של חברה ב' .את הסכו לתשלו אישרה ב28.10.08
ועדת המכרזי של משרד הפני בנימוק כי מדובר ב"ספק יחיד  אי אפשרות להכנסת חברות
קייטרינג אחרות".
הבדיקה העלתה כי עבור שירותי המזו לאות ימי גבתה חברה ב' מחירי הגבוהי בלמעלה
מפי שניי מהמקובל בשוק ,כלהל 75 :ש"ח לארוחת צהריי;  60ש"ח לארוחת ערב ו 30ש"ח
לארוחת בוקר או ארוחת לילה .הלקחי שהופקו מארגו הבחירות העלו ,בי היתר ,כי "היה חוסר
שביעות רצו מאיכות המזו".
)ב( סכו של  13,513ש"ח שול לחברה ב' עבור "התקנת  10קווי  + ADSLהשכרת 7
טלפוני חכמי" .ועדת המכרזי של משרד הפני אישרה ג סכו זה ב ,29.10.08בנימוק כי
מדובר בספק יחיד ,וכ תשלו של  4,262ש"ח עבור עבודות חשמל במטה הבחירות של משרד
הפני.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי תשתיות הטלפוניה והמחשוב במקו לא
עמדו בדרישות.
- ˙Â¯ÈÁ· ‰ËÓ ÌÂÈ˜Ï ‰Â·‚‰ ¯ÈÁÓÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÎ˙ Ì‰ - (‰„ÚÒ‰‰ È˙Â¯È˘ ˙Â·¯Ï) ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙Â¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú Á"˘ 294,000-Î
¯‡˘˙ËÈ˜Â ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂÊ ÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÂ¯˙Ù ˘ÂÙÈÁÓ ˙ÂÚÓÈ‰ ,˙¯ÁÂ‡Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ,ÈÂ˜Ï ÈÂ
Â‡ ¯Â·Èˆ È·Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ıÓ‡Ó ‰˘ÚÈÈ „È˙Ú·˘ ÈÂ‡¯ .ÌÈ˙Â‡ ‡Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎÈÏ‰
·‡Á˜ÙÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏ·ÂÎ‰ "‰ÏÈ·Á ˙Â‡˜ÒÚ" ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÓ ÚÓÈ‰ÏÂ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂÊ ˙ÂÓÏÂ
Í¯Âˆ ˘È ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î .¯˙ÂÈ ÌÈ¯˜È Ì‰È¯ÈÁÓ˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È˙ÂÏ Èˆ¯‡‰
˙ÂÏÈÚÈ ,ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰Â· ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÎ¯ˆ· ‚Â‰Ï „ÁÂÈÓ
.ÊÂ·Ê· ˙ÚÈÓÂ
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לקראת הבחירות הבאות "ייבחנו שוב
חלופות ...תו %דגש על ביצוע הבדיקה זמ מספיק לפני הבחירות ושקלול מכלול השיקולי
הרלוונטיי".
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מינוי סגני מנהלי בחירות ברשויות המקומיות
 .1כאמור ,בסעי 29 #לחוק הבחירות נקבע כי שר הפני ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית
שבה עומדות להתקיי בחירות .מנהל הבחירות משמש למעשה "זרועו הארוכה" של שר הפני
ברשות המקומית שבה מתקיימות בחירות ,והוא הוסמ %על פי חוק הבחירות לביצוע הבחירות
ולניהול .סמכויותיו העיקריות של מנהל הבחירות ה :כהונה כיו"ר ועדת הבחירות ,א לא נבחר
יו"ר; קבלת התקשרויות בי רשימות מועמדי )"הסכמי עודפי"(; רישו הסיעות היוצאות
במועצה ,כפי שנקבעו בישיבת ההזדהות ;26מסירת פנקס הבוחרי לרשימות המועמדי שאושרו
ולוועדות הקלפי ,לצור %הצבעה; קביעת מקומות הקלפי ,לרבות מקומות קלפי המותאמי
למוגבלי ניידות; מינוי ועדות קלפי ,א ועדת הבחירות לא מינתה אות; מינוי מזכירי ועדות קלפי
והדרכת; קבלת רשימות המועמדי והצעות המועמד לראש הרשות ,בדיקת כשירות של
המועמדי והתומכי ,אישור או פסילה של הרשימות בהתא להוראות החוק; ארגו ,הכנה
וחלוקה של הציוד הלוגיסטי הקשור להצבעה :ארגזי קלפי ופרגודי ,מעטפות ופתקי הצבעה,
פנקסי בוחרי ,פרוטוקולי ,ציוד משרדי ועוד; סיכו תוצאות הבחירות וקביעת חברי המועצה
שנבחרו וראש הרשות שנבחר; קבלת חומר ההצבעה מוועדות הקלפי ובדיקתו; פרסו הודעה
ברשומות על תוצאות הבחירות.27
המפקח הארצי פרס ברשומות ב 31.7.08את רשימת מנהלי הבחירות לרשויות המקומיות.
מנהלי הבחירות הוכשרו לתפקיד בתחילת שנת .282008
 .2בדוח הפקת הלקחי שהכי משרד המפקח הארצי )ראו לעיל( הועלה כי במערכות הבחירות
התגלה חוסר ידע מקצועי בקרב מנהלי הבחירות ,והוצע כי מדי שנה בשנה תיקבע רמת כשירות
המקצועית של מנהלי הבחירות ,וכי רמת כשירות תישמר במש %כל השני שבי מערכות
בחירות .ב ,1.3.09בדיו בלשכת מנכ"ל משרד הפני נקבע ,בי היתר ,כי המפקח הארצי יקבע
תנאי ס #לכשירות מנהל בחירות ברשות .כל מחוז בתחומו יציג רשימת מועמדי אפשריי על
מנת לגבש מאגר קבוע של מנהלי בחירות מיומני ומקצועיי בקרב עובדי המדינה וגמלאיה .אשר
לתפקוד של מנהלי הבחירות בעניי מסירת פנקס המועמדי לרשימות המועמדי ,קביעת מקומות
הקלפי ,מינוי מזכירי ועדות קלפי והדרכת ,בדיקת כשירות המועמדי והתומכי ופרסו הודעה
ברשומות על תוצאות הבחירות ראו להל בפרקי העוסקי בענייני אלו.
__________________

26

27

28

בחוק הבחירות נקבע כי שמות הסיעות של המועצה היוצאת ,מספר חבריה של כל סיעה ושמות באי
כוחה ושל ממלאי מקומ יירשמו עלידי המועצה ,לא יאוחר מהיו ה 66לפני יו הבחירות; א ורק
חברי המועצה משתתפי בישיבה זו הקרויה "ישיבת הזדהות" .ההזדהות היא אישית ולא סיעתית
ומטרתה לשק את המצב הפוליטי העדכני במועצה.
תפקידי נוספי שאות אמור למלא מנהל הבחירות :פרסו מודעה בדבר הגשת רשימות המועמדי
והצעות מועמד; קבלת ערבונות כספיי בצ'קי בנקאיי ,רישומ והפקדת; אישור אות וכינוי לכל
רשימה בהתחשב במגבלות החוק; פרסו הודעת בחירות בדבר רשימות המועמדי והצעות המועמד
שאושרו ,לרבות הצעותיו בדבר ההתקשרויות ובדבר מקומות הקלפי; פרסו מודעות במקומות
הקלפי בדבר רשימות המועמדי והצעות המועמד ובדבר קולות פסולי; הכרזה על נבחרי ללא
הצבעה בקלפי במקרי הקבועי בחוק; ביצוע בחירות חוזרות לראש הרשות ,במידת הצור; מת#
אפשרות למעונייני בכ לעיי #בחומר הבחירות ,לאחר הבחירות ,בפיקוחו; מת #תשובה בנושא כל
ערעור המוגש על אישור או פסילת רשימת מועמדי או הצעת מועמד וכ #בנושא כל ערעור על
תוצאות הבחירות.
ההדרכה ,שמטרתה הייתה להקנות למנהלי הבחירות את הידע המקצועי הדרוש לה לצור מילוי
תפקיד ,אורגנה על ידי המפקח הארצי וכללה הדרכה פרונטלית וחומר מקצועי כתוב.
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 .3באוגוסט  2008קבע המפקח הארצי )בחוזר  (4כי בערי שבה מעל  100,000תושבי ימונה
ג סג למנהל הבחירות ,והוא יקבל שכר זהה לשכרו של מנהל הבחירות.
משרד מבקר המדינה מעיר כי במערכות בחירות קודמות מונה בערי שאוכלוסיית מונה יותר
מ 100,000תושבי מנהל בחירות בלבד ,ושכרו היה גבוה משכרו של מנהל בחירות בעיר שמספר
התושבי בה נמו %מ .100,000בתיקי המפקח הארצי לא נמצאו הסברי לשינוי זה ,וכ לא
הוגדרו תפקידיו וסמכויותיו של הסג ,שמינויו לא נקבע בחוק.
Ô‚Ò ÈÂÈÓÏ È„ÚÏ· „„ÓÎ ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ ˙ÚÈ·˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰„ÈÓ ‰˜ .˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Á¯Î‰· Û˜˘Ó ÂÈ‡ ˙Â¯ÈÁ· Ï‰ÓÏ
˙Â·ˆÂÓ‰ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ ˜ÈÂ„Ó
·¯˘.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â
29

הבדיקה העלתה כי למרות הקביעה האמורה בחוזר מונו סגני מנהלי בחירות ג ב 13ערי
שבה מספר התושבי קט בהרבה מ ;100,000בחמש מה א #היה מספר התושבי קט
מ .50,000בתיקי המפקח הארצי לא נמצאה הנמקה לכ.%
פרמטר נוס #שנבח על ידי משרד מבקר המדינה היה מספר הקלפיות ברשות המקומית .הבדיקה
העלתה כי בשש ערי שבה נמנו בי  66ל 74קלפיות )בית שמש   66קלפיות; גבעתיי  74
קלפיות; כרמיאל   71קלפיות; נצרת עילית   66קלפיות; קריית אתא   69קלפיות; קריית גת 
 66קלפיות(  מונה רק מנהל בחירות ,א #שיש בה יותר קלפיות מאשר בחלק מהרשויות שמונה
בה סג .ג לכ %לא נמצאו נימוקי בכתב.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ברשות מקומית גדולה נדרש סג ,וכי נית
לשקול א אחת מאמות המידה למינוי סג תהיה מספר קלפיות גדול מ 100ברשות .ברשויות
מקומיות קטנות יותר שבה היו צפויי קשיי מיוחדי או נצפה כי מנהל הבחירות יתקשה לתפקד
בה לבדו מונה ג סג; כמו כ מונו סגני ברשויות מקומיות שבה התקיימו לראשונה בחירות
לוועד רובע.30
˙„ÈÓ ÈÙÏ Ú·˜ÈÈ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰ÓÏ ÛÒÂ Ô‚Ò ÈÂÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎÊ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ· ¯‡˘‰ ÔÈ· ÌÈ‡Ë·˙Ó‰ ,˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰Â ˙ÂˆÈÁ‰
˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÙÂ‡·Â ‰·˘ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ· ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰¯ÈÁ·‰
ÈÂ‡¯ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ - ˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ·˜Â ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ
‚Ì¯Ë· ÍÎÏ ˜ÂÓÈ ·˙Î· ÔÈÂˆÈ ¯˙ÂÈ ˙ÂË˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· Ô‚Ò ÈÂÈÓ ‰˘Ú ¯˘‡Î˘ Ì
.ÈÂÈÓ‰ ‰˘ÚÈÈ

__________________

29
30
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אילת ,הרצלייה ,חדרה ,יהודמונוסו ,#כפר סבא ,מודיעי#מכבירעות ,נהרייה ,נצרת ,עכו ,רהט,
רמלה ,רעננה ושפרע.
על כ מעיר משרד מבקר המדינה כי לבסו רק במודיעי#מכבירעות התקיימו בחירות כאלה.
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שכר למנהלי בחירות מטה
בביקורת נמצא כי זה שני נוהג משרד הפני לשל תוספות שכר לעשרות מעובדי המשרד בפרקי
הזמ שבה מתקיימות מערכות הבחירות לרשויות המקומיות .העובדי הזוכי לתמורה זו
מקבלי ,לפני הבחירות ,מינוי לתפקיד המכונה "מנהל בחירות מטה" .יצוי כי תפקיד של "מנהל
בחירות מטה" אינו מוזכר בחוק הבחירות.31
לקראת הבחירות ובהמש %לפנייתה של הסגנית הבכירה למפקח הארצי מיולי  ,2008מינה מנכ"ל
משרד הפני דאז ,מר אריה בר 148 ,מנהלי בחירות מטה ) 21מה במחוזות( ,לפרק זמ של חודש
עד ארבעה חודשי וחצי ,ובה כל עובדי יחידת המפקח הארצי .32מנכ"ל משרד הפני לא קבע
מי ימונה לתפקיד ומה ה סמכויותיו וחובותיו .בפועל קבעו מנהלי האגפי במשרד הפני מי
ימונה לתפקיד מנהל בחירות מטה ולאיזה פרק זמ ,בהתבסס על המכסה שקבע המפקח הארצי
לכל אג .#נוס #על כ %לא נמצאו מסמכי שמה נית ללמוד מדוע לכל מנהל בחירות מטה נקבע
מש %זמ אחר למילוי התפקיד.
לכל עובד שמונה למנהל בחירות מטה שול בכל תקופת כהונתו )חודש עד ארבעה חודשי וחצי
כאמור( ,נוס #על משכורתו החודשית ,שכר בשיעור  70%משכר דרגה אחת מעל דרגתו הקבועה.
התנאי היחיד לתשלו השכר הנוס #היה שכל עובד יעבוד עשר שעות נוספות בכל חודש .נמצא כי
העובדי לא נדרשו לדווח א אכ עבדו בשעות הנוספות שאושרו לה .בס %הכול שולמו לכל
עובד ממנהלי בחירות המטה  44,0692,824ש"ח .סכומ הכולל של תוספות מנהלי בחירות המטה
היה כ 1.5מיליו ש"ח .כמו כ שולמו למרבית ג שעות נוספות שעליה דיווחו באות
חודשי ,בניכוי עשר שעות נוספות בכל חודש.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מינוי מנהלי בחירות המטה בשנת 2008
נקבע בעקבות כמה דיוני בהשתתפות מנכ"ל משרד הפני ,וכי באותה שנה מונו לראשונה שישה
עובדי לצוותי בקרה מחוזיי שתפקיד לשפר את הפיקוח על הנעשה בשטח ולקד את החיסכו
וההתייעלות .המפקח הארצי לא ציר #לתשובתו מסמכי שאפשר ללמוד מה על תוכ הדיוני
שהתנהלו ע מנכ"ל המשרד בשנת  2008ועל ההבהרות שניתנו לו.

__________________

31
32

חוק הבחירות קובע רק כי יש למנות מנהלי בחירות לכל הרשויות המקומיות שבה #יתקיימו בחירות.
שישה עובדי מאג משאבי אנוש; שבעה עובדי בנא" )בינוי ,נכסי ,אמרכלות ומשק(; שני עובדי
מחס ;#שלושה נהגי; שלושה עובדי תחו הדרכה; חמישה עובדי אמרכלות ,תק #ומכרזי; שבעה
עובדי הלשכה המשפטית;  28עובדי חשבות )התקשרויות ,חשבונות ,תשלומי ,משכורות(; שלושה
עובדי לוגיסטיקה; עשרה עובדי המפקח הארצי על הבחירות;  22עובדי השלטו #המקומי;  20עובדי
קליטת נתוני במערכת המחשוב; שני עובדי בדוברות; שני עובדי רישו קלפיות ,הפקת דוחות
והיתרי; שבעה עובדי ביחידות שונות;  21עובדי במחוזות )מרכזי ,נהגי ,צוותי בקרה(.
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˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ‰Ú·˜ ‡Ï :ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÓ ‰ËÂ· ‰‚È¯Á ÍÂ˙ ‰˘Ú 2008 ˙˘Ï
‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙Á˙Ó‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï Û‡Â ,‰ËÓ ˙Â¯ÈÁ· Ï‰Ó
ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÂÈÓÏ ÛÒ È‡˙Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï .˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÙÒÂ‰
¯Â¯· ‡ÏÂ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰Ó˙‰˘ „·ÂÚ ÏÎÏ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ‰¯„‚Â‰ ‡Ï ;„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ
‡Â‡ÏÈÓ ¯˘‡ ÌÈ„·ÂÚ .˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙· Úˆ·Ï ˘¯„ ‡Â‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙Â ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ
‡˙ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÎ ˘È‚‰Ï Â˘¯„ ‡Ï (ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ Í˘Ó· ÌÈ˙ÚÏ) „È˜Ù˙‰
˘·¯˘‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ‡˙‰Â ÍÈÏ‰˙‰ Ì‚ Ú·˜ ‡Ï .˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚˆÈ
.„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÓ ˙Á‡ ÏÎ· „È˜Ù˙Ï ÂÓ˙È
בעניי זה מסר המפקח הארצי למשרד מבקר המדינה כי "נקבע כבר בעבר כי כל מנהל
מינהל/יחידה יקבע את חלוקת המשימות )ובהתא ,את התגמול( לעובדי יחידתו המסייעי
לבחירות ...מנהל כל יחידה אישר בחתימתו ,לבקשת המנכ"ל ,כי עובדי יחידתו המצויני ברשימה
אכ מבצעי מטלות הנדרשות לש קיו הבחירות" .המפקח הארצי הוסי #כי "עובד המבצע
מטלה החורגת מעבודתו הרגילה ,וזאת לש סיוע בביצוע משימה לאומית כגו הבחירות לרשויות
המקומיות ,זכאי לתגמול על כ."%
ÂÏÈ‡ „·ÚÈ„· ¯·ÒÂ‰ ‡Ï Û‡Â ˘‡¯Ó Ú·˜ ‡Ï ÈÎ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÓÊ Â‰ÓÂ ÏÚÂÙ· ÚˆÈ· ‡Â‰ ˙ÂÏËÓ ÂÏÈ‡ ,„·ÂÚ ÏÎÏ ·˙Î· Â¯„‚Â‰ ˙ÂÏËÓ
˙ÂÚ˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÏËÓ Úˆ·Ó‰ ‰È„Ó „·ÂÚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÍÎ Ì˘Ï ÂÏ
.˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ˙ÂÏÈ‚¯‰ Â˙„Â·Ú
המפקח הארצי המציא לידי עובדי משרד מבקר המדינה שלושה מסמכי של דיוני בעניי זה
שהתקיימו בהנהלת משרד הפני בשני  ,20022001כלהל:
בסיכו ישיבה שהתקיימה באוקטובר  2001אצל מנכ"ל המשרד דאז ,מר מרדכי מרדכי ,בעניי
פקידי בחירות מטה הוחלט כלהל:
"א .צוות שיכלול את הסמנכ"ל ,המפקח על הבחירות ,חשב המשרד ויו"ר ועד
העובדי הארצי ...,יגיש הצעה לחלוקה כמותית יחסית לכל יחידה ,כנגזר מחלקה במאמ1
הבחירות .יש לקחת בחשבו את ההבדל בי יחידה שנושאת באופ ישיר בנטל לבי יחידה
שעליה נופל נטל עקי.#
ב.

האחריות לחלוקה תהיה על מנהלי היחידות שיקפידו על חלוקה בהתא למאמ.1

...
נושא השתתפות עובדי המפקח הארצי על הבחירות תיבח פע נוספת ע"י
ד.
המנכ"ל.
החלוקה בנושא פקידי בחירות מטה תתייחס לעבודת ביצוע בבחירות עצמ ,כולל
ה.
הכנה ליו הבחירות ,והסיכומי עד לפרסו ברשומות .החלוקה לא תיקח בחשבו
עובדי שאינ נוטלי חלק בנטל הספציפי הנ"ל".
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בדיוני המש %ליישו ההחלטות הללו ,שהתקיימו בנובמבר  2001בהשתתפות סמנכ"ל המשרד,
המפקח הארצי ,חשב המשרד ויו"ר ועד העובדי הארצי סוכ ,בי היתר )על פי מסמ %מ,(2.12.01
כלהל:
 .1יחידות המשתתפות בפועל בבחירות כלליות יהיו היחידות האלה :פיקוח על הבחירות,
אמרכלות ,בנא" ,ביטחו ,דוברות ,הדרכה ,חשבות ,ייעו 1משפטי ,מיכו ,מחוזות.
 .2מנגנו שיטת החלוקה המוצע לבחירות כלליות יהיה יחידתי ,ואחוזי ההשתתפות של כל
יחידה ייקבעו על בסיס הנייר שהגיש המפקח הארצי ,33וחלקה היחסי באחוזי מס %כמות
החודשי שבוצעו בפועל .הכול בכפו #לצרכי ,משימות ועדיפויות שונות המשתני מבחירות
לבחירות בכמות ובמהות.
עוד סוכ כי "לקראת הבחירות הכלליות בשנת  2003תבח הוועדה פע נוספת את הקריטריוני
עליה אנו מתבססי".
˙‡ Ì˘ÈÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
˙ÂÓÈ˘Ó‰ ,ÌÈÎ¯ˆ‰ ÂÚ·˜ ‡Ï Ì‚ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Í˘Ó‰‰ ÈÂÈ„· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
Ï"ÎÓ‰ .˙ÈÁÎÂ‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÎÂ ˙ÂÓ„Â˜ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰Â
„¯˘ÓÏÂ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ‡˘Â· ·Â˘ Ô„ ‡Ï
ÂÊ ‰„ÈÁÈÏ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ÌÏ˘Ï Ï"ÎÓ‰ ˙ÓÎÒ‰ ¯·„· ¯Â˘È‡ ‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
·˙˜2008 ˙˘· „¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ ¯˘È‡˘ ÌÈÈÂÈÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ
ÈÎ ÌÎÂÒ 2001 ¯·Óˆ„Ó ÍÓÒÓ·˘ ˙Â„ÈÁÈ· ÂÏÏÎ ‡Ï ¯˘‡ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ„·ÂÚ Ì‚ ÂÏÏÎ
.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÙ˙˙˘È Ô‰È„·ÂÚ
במסמ %בנושא "הקצאת שכר פקידי בחירות :מטה כללי ועקרונות" מ ,18.8.02שעליו חתו
מנכ"ל המשרד דאז ,מר מרדכי מרדכי ,נכתב ,בי היתר ,כלהל" :בשני בה נערכות בחירות
לרשויות מוניציפליות )מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות וכו'( ,נדרשי עובדי המשרד בתפקדי
מטה לתת מענה לצרכי ארגוניי  לוגיסטיי של מערכת הבחירות וזאת בהנחיית המפקח הארצי
על הבחירות .ג תשלו השכר לפקידי בחירות מטה אושר ע"י נש"מ .לתגמול אות עובדי,
עומדת לרשות המשרד אופציית תשלו שכר פקידי בחירות מטה המהווה אופציה כמותית
לחלוקה לעובדי עפ"י היק #העבודה הנדרש מה בעת הבחירות".
עוד נכתב במסמ" :%נית להבחי בי שלוש רמות של בחירות :א .מועד בחירות בה מתקיימות
בחירות לפחות מ 10רשויות מוניציפליות .ב .מועד בחירות בה מתקיימות בחירות ליותר מ10
רשויות א %לא בהיק #ארצי .ג .בחירות ארציות .בכל אחת מרמות הבחירות נדרש היק #משימות
שונה מעובדי המטה במשרד" ...מסמ %זה מתייחס לכללי ולעקרונות להקצאת חודשי בחירות רק
לגבי היק #מצומצ של בחירות )רמה ב'( .בעת בחירות ארציות נדרשי היקפי משמעותיי יותר
של סיוע עובדי ולש כ %יתבצע תקצוב שונה עפ"י פרמטרי אחרי".

__________________
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הכוונה למר אהוד שילת ,המפקח הארצי על הבחירות באותה עת.
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ıÓÈ‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ÂÈÙÏÂ ÍÓÒÓ ÂÏ ‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡Ï Ì‚Â ˙ÂÈˆ¯‡‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ ÌÈÏÏÎ
.34‰ËÓ ˙Â¯ÈÁ· È„È˜ÙÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ¯·„· ‰È„Ó‰
ÂÂÓ˘ ‰ËÓ‰ ˙Â¯ÈÁ· ÈÏ‰Ó Ï˘ ÈÂÈÓ‰ È·˙Î ˙˜È„·Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‰ÓÎ ÔÈÂˆ ‡Ï Û‡Â ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙· Ì„È˜Ù˙ Ì‰· ¯„‚Â‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008 ˙Â¯ÈÁ·Ï
˘˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰˘È¯„ ¯„ÚÈ‰· .„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÎÂ¯Î ˙ÂÈÚÂ·˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ
˘·„Â·ÚÏ ˘¯„ ÔÎ‡ ÂÏ‡ ÌÈ„·ÂÚÓ ÈÓ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‡Ï Ì‚ ˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚˆÂ
˘.ÏÚÂÙ· „·Ú ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎÂ ,Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·Â ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ
ÈÂÈÓ ‡˘Â Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÁ· ˙Â˘ÚÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ Ì‚ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÙÂ˜˙· ‰ËÓ ˙Â¯ÈÁ· ÈÏ‰Ó
˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯È„‚‰Ï ,„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÓ ˙Á‡ ÏÎ· ˘¯„‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Û˜È‰
ÏÚ .‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰Ó˙È˘ „·ÂÚ ÏÎÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ¯È„‚‰ÏÂ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ÈÂÈÓÏ
‰„Â·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˘È‚‰Ï ¯ÂÓ‡‰ „È˜Ù˙Ï ÂÓ˙È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰
.˙ÙÒÂ‰
‰ÏÂÒÙ ÂÏ‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÂÓ‚˙Ï ‰¯Á·˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
- ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ¯Á‡ ÈÏÎ Ï·Â˜Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·˘ ÌÂ˘Ó ,‰¯˜ÈÚÓ
˙‚.˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ „Ú· ÏÂÓ
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ıÈÏÓÓÂ ÂÊ ˙¯ÎÈ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.‰˙ÂÈ˜ÂÁ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
הממונה על השכר במשרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי מבדיקה ראשונית
שעשה עולה כי נציבות שירות המדינה היא שנתנה את האישור למת תוספות השכר האמורות
בשנת  1998וכ טיפלה בבחירות בשנת  .2003עוד מסר הממונה על השכר כי בכוונתו לבחו
בשיתו #משרד הפני ונציבות שירות המדינה את תוספות השכר ,את סבירות היקפ הכספי ,את
אופ הפעלת ואת האפקטיביות שלה בכל הנוגע להשגת היעדי ,וכי ימסור למשרד מבקר
המדינה את עמדתו בעניי "לאחר בחינה מקיפה של הנושא והסקת מסקנות באשר לאופ הפעלת
תוספות השכר בעתיד ,א בכלל".
משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב משרד האוצר למכתב של נציבות שירות המדינה בעניי
זה שאותו מסרה למשרד מבקר המדינה במאי  .2010הנציבות ציינה ,כי "אי לנש"מ נגיעה
לבחירות לרשויות המקומיות" וכי אי בידה מידע בנוגע לאישור שנית בעניי תגמולי עבודה
בבחירות.
¯ÒÂÁÂ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˙·Â˘˙ ÁÎÂ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰¯Á·˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ËÈ˘ ˙Â·¯Ï ,‰Ê‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ¯Â˜Ó ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
˙Â¯ÈÁ· ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ„·ÂÚ ÏÂÓ‚˙ ÔÙÂ‡Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ
.ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÂˆÈÁ ˙ÈÁ· ˙Â·¯Ï
__________________

34

530

נוס על כ לא הומצא לידי משרד מבקר המדינה המסמ של המפקח הארצי דאז ,מר אהוד שילת,
המוזכר במסמ מ ,2.12.01למרות פניות של משרד מבקר המדינה לקבלו.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

הממונה על השכר באוצר מסר למשרד מבקר המדינה ביולי  2010כי נקבעו דיוני ע נציבות
שירות המדינה בנוגע לתוספות השכר האמורות וכי הדברי ייבחנו בהתא למכתב שנמסר
למשרד מבקר המדינה במרס  ,2010כמפורט לעיל.

מערכת הצבעה ממוחשבת
תהלי %ההצבעה בישראל על כל שלביו  ארגו מקו הקלפי ,זיהוי הבוחר ,הצבעה באמצעות
פתקי הצבעה ,הספירה והסיכו של הקולות במקו הקלפי על ידי ועדת הקלפי ושינוע התוצאות
למקו הריכוז )בתו %תחו הרשות  בבחירות לרשות ,ולמקו הריכוז האזורי  בבחירות לכנסת(
 מתקיי באופ ידני בלבד.
לש קיו תהלי %הצבעה כזה יש צור %בכוח אד וציוד מרובי .התהלי %אינו חסי בפני אי
דיוקי וטעויות במהל %כל יו ההצבעה ,ויש לחכות שעות רבות עד היוודע התוצאות .בעקבות
ההתפתחות המואצת בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בעשור האחרו מנסה משרד הפני בשני
האחרונות לקד אפשרות של קיו בחירות באופ ממוחשב.
יתרונות השימוש במערכת הצבעה ממוחשבת ה :זיהוי מיטבי של הבוחר והפחתת המקרי
שבה נעשית הצבעה כפולה; קיצור זמ ההצבעה של כל מצביע ובעקבותיו הגדלת מספר
המצביעי בכל קלפי וצמצו מספר הקלפיות; חיסכו גדול בשימוש בחומרי בחירות מתכלי
כמו פנקסי בוחרי ,מעטפות ופתקי הצבעה; צמצו האפשרות לטעויות אנוש; דיוק בהצבעה
ובספירת הקולות וקבלת תוצאות בחירות באופ כמעט מידי.
בבחירות למועצות האזוריות שהתקיימו בנובמבר  2007התקיי ניסוי חלו") 1פיילוט"( של
בחירות ממוחשבות .הניסוי נעשה בשישה יישובי בתחומ של ארבע מועצות אזוריות )מנשה,
זבולו ,לב השרו וחו #אשקלו( ,והשתתפו בו כ 5,300בוחרי ב 12קלפיות .הפיילוט נעשה
בשיתו #פעולה בי משרדי הפני והאוצר.
בספטמבר  2008הועברה טיוטת הצעת חוק בעניי הבחירות הממוחשבות לגורמי שוני כדי
לקבל את תגובת על ההצעה .הצעת החוק הוכנה כהוראת שעה ונקבע בה כי "בשלב זה תוחל
ההצעה על מספר יישובי שיקבעו על ידי שר הפני ,ובעתיד תיבח הרחבת היק #תחולת הוראה
זו על כלל הרשויות המקומיות".35
בנובמבר  2008אישרה ועדת השרי לענייני חקיקה את "טיוטת חוק הבחירות לרשויות מקומיות
)בחירות ממוחשבות( )הוראת שעה( ,התשס"ט) "2008להל  טיוטת החוק( ,וקבעה כי "משרדי
המשפטי והפני יבחנו את הצור %לחוקק את החוק בהוראת שעה וכ יוסמכו להכניס בהסכמה
תיקוני בטיוטת החוק לפני הקריאה הראשונה".
משרד המשפטי מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס  2010כי משרד הפני הוא הגור
האחראי לבחירות והוא שיז את ההצבעה באמצעות מחשב .משרד המשפטי לא סבר כי יש
מניעה משפטית להמשי %בקידו המהל %שהוצע ,בשי לב לכ %שמשרד הפני הוא הנושא
באחריות למהל %ובהתחשב בעמדה שהציג משרד הפני ולפיה המערכת המוצעת מבטיחה
חשאיות רבה ואמינות גבוהה ,א #שכרוכי בה קשיי בסיסיי ,בראש וראשונה נוכח ההישענות
__________________

35

לפי הצעת החוק ישתמשו במערכות הממוחשבות לניהול פנקס הבוחרי ולהלי ההצבעה עצמו.
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הבלעדית על מערכת ממוחשבת שאינה מגובה בהצבעה בפתקי .משרד המשפטי הוסי #כי
במסגרת התייחסותו להסדר החקיקתי שהוצע הוא העיר הערות שונות ,שבי היתר נועדו להבטיח
כי הוא יגובש תו %מזעור הסיכוני לפגיעה בקיו חוק הבחירות ושמירה על התכלית העיקרית של
החוק :המועצה של רשות מקומית תיבחר בבחירות כלליות ,ישירות ,שוות ,חשאיות ויחסיות.
בטיוטת החוק נאמר כי לאחר שתיבדק זכאותו של כל בוחר בפנקס הממוחשב ,הוא יוכל להצביע
באמצעות כרטיס חכ שיכניס למחשב ולאחר מכ יוכל לבחור את המועמד )והרשימה( במגע
אצבע על המס .%הכרטיס עצמו ישולשל לתיבת הקלפי .ספירת הקולות תיעשה על ידי בדיקת
תוצאות ההצבעה שנרשמו בכרטיסי החכמי באמצעות תכנה מיוחדת.
בטיוטת החוק נקבע ג כי בכל רשות תוצב ג קלפי אחת שאיננה ממוחשבת שתהיה נגישה
למוגבלי בניידות ,א %יוכלו להצביע בה ג אלו שיעדיפו להצביע באופ ידני.
בעקבות הפצת טיוטת החוק עלו לא מעט הסתייגויות והתנגדויות לשינוי שיטת ההצבעה
בבחירות .להל הבולטות שבה:
 .1בקרב החוקרי בתחו מדעי המחשב שוררת תמימות דעי בנוגע לכ %כי "יש להימנע כליל
משיטות הצבעה אלקטרוניות שאינ כוללות גיבוי נייר ,וזאת עקב בעיות יסודיות הנוגעות
לבטיחות המערכת ואשר יכולות לפגוע באופ אנוש בהלי %הבחירות התקי ,ולגרו לזיופי
נרחבי בתוצאות הבחירות באופ שאינו נית לזיהוי או לתיקו ...הפתרו ...המתבסס רק על
כרטיס חכ ללא מרכיב של נייר ,עומד בניגוד גמור לדעות של רוב המומחי המובילי בעול
ובישראל בתחומי אבטחת מידע ,קריפטוגרפיה ובחירות אלקטרוניות".36
בעניי זה מסר משרד האוצר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי קיימות ג דעות
אחרות בנושא השימוש ב"עקבות נייר" )גיבוי נייר( ,וכי בעניי זה התקיימו דיוני ג ע משרד
המשפטי .המסקנה שהתקבלה בעקבות הדיוני הייתה שמדובר בהחלט בעיקרו חשוב שאינו בר
מימוש משו שהוא יוסי #עומס לוגיסטי לא סביר ,ובגלל היותו מחייב הקרבה של תחומי
אחרי ,בפרט עקרו חשאיות הבחירות.
משרד המשפטי מסר למשרד מבקר המדינה ביולי  2010כי לא נית לייחס לו הסכמה לנימוקי
או לשיקולי שהביאו את משרד הפני ומשרד האוצר לבחור באופציה שהיא ללא "עקבות נייר";
הוא לא ראה מקו להתערב בשיקול דעת של משרדי אלה לגבי בחירת האופציה האמורה.
 .2מהניסיו שנצבר במדינות שונות בתחו זה עולה כי הבעיות העיקריות ה בנושא המהותי
ביותר :הבטחת אמינות של תוצאות הבחירות .איאפשר לגלות בעיות אלה בניסויי מוקדמי,
וה מתעצמות פי כמה א משתמשי במחשבי רגילי.37
משרד האוצר מסר בתשובתו בעניי זה כי אכ במישור התאורטי לא נית להגיע לוודאות מוחלטת
בעניי ,א %יש לבחו איזו מערכת עדיפה :הנוכחית או הממוחשבת ,שבה "יש סיכוני מעטי,
שקשה מאוד לנצל בפרק הזמ הקצר של יו הבחירות ,ושההסתברות למימוש נמוכה מאוד".

__________________
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מתו מכתב ששלח ד"ר למדעי המחשב ומומחה להצפנה במרכז הבינתחומי לשר הפני דאז ולשר
המשפטי דאז לאחר פרסו טיוטת החוק.
ממכתבו של פרופ' מהפקולטה למדעי מדויקי באוניברסיטת תל אביב לשר הפני דאז.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

 .3המכו האמריקני הפדרלי לתקני וטכנולוגיה שבדק במש %כמה שני את מחשבי ההצבעה
קבע כי לא נית לייצר מחשבי הצבעה בטוחי ,וכי מחשבי אלו "פגיעי ה לטעויות בסדר גודל
ניכר וה להטיית תוצאות הבחירות".38
משרד האוצר מסר בהתייחסותו לסעי #זה כי יש בארה"ב מספר מצומצ של חברות קטנות
המייצרות מחשבי הצבעה ,שמספר עובדיה מועט ויש בה מחסור בעובדי בתחומי הפיתוח
ואבטחת המידע לעומת "ממשל זמי שיש לו ה את כוח האד ,הידע וה את המתודולוגיה
הדרושה לפיתוח מורכב מעי זה" .המשרד הוסי #כי מערכות הבחירות בארה"ב נבדלות במידה
רבה ממערכות הבחירות בישראל ,בי היתר משו שנבחרי בה כמה עשרות בעלי תפקידי
ולפיכ %מורכבות גדולה בהרבה מבישראל.
 35 .4מהמדינות בארה"ב שבה נהוגות מערכות הצבעה אלקטרוניות משתמשות בגיבוי נייר
לצור %בקרה על ההצבעה.
בהתייחסות לטענה זו ,מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי רק  8%מהבוחרי בארה"ב
ביקשו לבדוק את הצבעת על פי אות "עקבות נייר"; בדיקה כזו במהל %יו הבחירות חושפת
למעשה את ההצבעה לצד שלישי ופוגעת בחשאיות הבחירות.
 .5בשלב ראשוני תידרש השקעה בעלויות פיתוח ובהקמת המערכת ,ברכישת רכיבי תכנה
וחמרה ,בליווי המערכת בשלבי התפעול הראשוניי ובתוספת עובדי ביחידת המפקח הארצי
ובמער %המחשוב של משרד הפני .כמו כ לא ייפסק השימוש בציוד מתכלה )א #שעלויות אלו
יפחתו במידה ניכרת שכ זיהוי הבוחר והכנת פנקס הבוחרי ייעשו באמצעות מדיה מגנטית
בלבד(.
בהתייחסות לטענה זו ,מסר משרד האוצר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מהל %של הטמעת
מערכת חדשה בכל תחו הוא חלק מובנה בכל תהלי %פיתוח והוא מחייב השקעה ראשונית ,וכי
יש לבצעו בזהירות הראויה.
בעקבות מסקנות הפיילוט של הבחירות הממוחשבות בבחירות למועצות האזוריות החליט משרד
הפני להרחיב את השימוש במערכות הממוחשבות בבחירות לרשויות המקומיות ,ולקיי בחירות
ממוחשבות ב 80קלפיות בחמישה יישובי )שבה יבחרו  50,000בעלי זכות בחירה( .לפי אומד
של עלות קיו הבחירות הממוחשבות האלה ,שהכי המפקח הארצי באפריל  ,392008עלות תהיה
כעשרה מיליו ש"ח ,לפי הפירוט כדלקמ:
חמרה לעמדות הקלפי )מחשבי ומסכי לוועדות הקלפי ,עמדות הצבעה ועמדות תרגול(  2.2
מיליו ש"ח; כרטיס חכ   2.7מיליו ש"ח; פיתוח תכנות והצפנה   0.5מיליו ש"ח; חברת
ניהול ויישו )הקמת מערכת ,הצבתה ב 50עמדות ,הפעלה ,תמיכה ,הדרכה ,פירוק(   1.5מיליו
ש"ח; יועצי   0.5מיליו ש"ח; מחקר   0.2מיליו ש"ח; פרסו ,הדרכת ציבור ,תשלו לבעלי
תפקידי   1.5מיליו ש"ח; אחסו ושמירה של חומרי הצבעה   0.2מיליו ש"ח; רזרבה  1
מיליו ש"ח.

__________________
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מתו אותו מכתב .עוד נאמר בו כי בי #הבעיות שהועלו  האפשרות של הכנסת "קוד מזיק" על ידי
כותבי הקוד ,הגור לשינוי תוצאות הבחירות; הכנת "טלאי תוכנה"  אפשרויות של פגיעה בהעברת
הנתוני; בעיות חמורות אחרות שנוצרו עקב טעויות לא מכוונות.
מתו מכתב ששלח המפקח הארצי ב 13.4.08למשרד האוצר ולתקציב #של משרד הפני.
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מהאומד של המפקח עולה שעלות החמרה לעמדת קלפי אחת מסתכמת בכ 43,500ש"ח ,40הרי
שעלות החמרה לכלל מערכת הבחירות ,לפי חישוב של  7,500קלפיות )ללא הקלפיות הצבאיות(,
מסתכמת במאות מיליוני שקלי ,ג א תינת הנחת כמות בשל מספר הגדול של הקלפיות.
משרד האוצר מסר בתשובתו כי האומד האמור הוא של עלויות המחשוב של כלל הקלפיות ,וכי
בכוונתו לבצע פיילוט מצומצ שבסיומו תבוצע הפקת לקחי ,לרבות מההיבט הכספי .משרד
האוצר הוסי #כי עלויות החמרה והתכנה ה עלויות חדפעמיות ,וכי נית יהיה להשתמש בציוד
בכמה מערכות בחירות.
משרד מבקר המדינה מעיר כי נית אמנ לעשות שימוש בחמרה ובתכנה ג במערכות בחירות
עתידיות ,א %איאפשר להתייחס לעלויות אלו כהוצאה חדפעמית וראוי שמשרד האוצר יערו%
אומד של עלויות התחזוקה הצפויות שלה ,כגו בלאי ,אחסנה ואבטחה.
 .6עלותו של כרטיס חכ היא  30.48ש"ח )ללא מע"מ( .עלות הכרטיסי לכ 5מיליו בעלי
זכות בחירה  למעלה מ 150מיליו ש"ח.
משרד האוצר מסר בתשובתו כי לשלב הפיתוח נבחר כרטיס מתקד ביותר שמחירו אינו מהזולי,
א %הוא מתאי ביותר לשלב הפיתוח ,שבו חוסר הוודאות רב .לאחר גמר הפיתוח והפקת הלקחי
מביצוע הפיילוט נית יהיה להשתמש בכרטיס רבפעמי שמחירו  32.5ש"ח בלבד ,א #שבמסגרת
השימוש עלול לחול בו בלאי מועט.
 .7לא התקיי הלי %ניסוי כלשהו לבדיקת נושאי אבטחת המידע )אמינות התוצאות וחשאיות
הבחירות( ואבטחת האיכות )תקלות במערכת הממוחשבת(.
משרד האוצר מסר בתשובתו כי ניסוי כזה אכ תוכנ ואמור היה להתבצע ,והדברי אמורי ג
בסקר שמטרתו הייתה לטפל בנושא של אבטחת מידע .תהלי %החקיקה שלא הושל 41והרצו
להימנע מהוצאות מיותרות בשלב זה עיכב את מהל %הניסוי ומנע את ביצוע הסקר.
 .8לא נפתרו הבעיות הנוגעות להצבעת החיילי והצבעת האוכלוסייה המסתייגת משימוש
באמצעי אלקטרוניי.
בעניי זה מסר משרד האוצר כי הפתרו להצבעת חיילי זהה לפתרו הנית במסגרת ההצבעה
הכללית ,א %מחייב בדיקה א בעל אותו מספר זהות הצביע ג במקו מגוריו .בשלב זה הוחלט
שלא לבחו פתרו זה במסגרת הפיילוט כדי להימנע מהעומס הלוגיסטי שיוטל על הניסוי.
˙„Ó‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙Â¯ÈÁ· ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÎ˙Ò‰˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â‡Ó
·˙Î¯ÚÓ ÌÂÈ˜ ˙Ú· ËÂÏÈÈÙ Úˆ·˙‰ Ì¯Ë ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ÍÎ·Â ,„·Ï· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 67-Î
·,ËÂÏÈÈÙ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ˙Â·¯Ï ,ÂÏÂÎ ‡˘Â‰ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰ÈÁ· Úˆ·Ï ˘¯„ ,˙ÏÏÂÎ ˙Â¯ÈÁ
.Ô‰È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ÂÂ˘‰Â
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי קיו הצבעה ממוחשבת הוא החלטת
מדיניות שעל שר הפני ,הממשלה כולה והכנסת לקבלה ,לאחר הסדרה חקיקתית .המפקח הארצי
הוסי #שהוא המלי 1למנכ"ל משרד הפני בנובמבר  2009שבשלב זה תמוחשב ועדת הקלפי בלבד
__________________
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לפי מסמ המפקח ,העלות הכוללת לעמדות הקלפי היא  2.2מיליו #ש"ח והיא חושבה לפי  50עמדות.
עניי #זה פורט לעיל.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

וא #זאת רק בכמה יישובי על מנת שנית יהיה להפיק לקחי ולקבל החלטה בנוגע לשלבי
היישו האחרי .המפקח הארצי נימק במכתבו למנכ"ל כי א יבוצע מהל %מדורג כזה יגדלו
הסיכויי שתוסדר החקיקה בעניי ההצבעה הממוחשבת וכ יגדלו סיכויי ההצלחה של שיטת
הצבעה זו.
ג משרד האוצר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר כי עקרונית הוא מסכי שנדרשת בחינה
של הנושא כולו שבה יש להביא בחשבו ג את כל המגרעות והמגבלות של המצב הקיי ואת
היכולת לטפל בה באמצעות מערכת בחירות ממוחשבת .לש כ %יש מקו לבצע פיילוט מבוקר
ומדורג .לאחר ביצוע חקיקה מתאימה ולאחר ניסוי ראשוני מצומצ בהיקפו ,יופקו לקחי וייבחנו
ההשפעות של פריסת המערכת בבחירות כלליות ובכלל זה מההיבטי הטכנולוגיי ,מבחינת
אבטחת מידע ,מבחינת התקציב וכו'.

מועמדי לחברות במועצה
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בחוק הבחירות נמנו התנאי שצריכי להתקיי במי שזכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר
לחבר מועצה .החוק קובע שתי מגבלות מהותיות המונעות זכאות להיכלל ברשימת מועמדי 
הרשעה פלילית שיש עמה קלו ופשיטת רגל.
 .1בסעי)7 #א() (8לחוק הבחירות נקבע כי זכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר לחבר
מועצה מי שהתקיי בו התנאי הזה" :הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל,1936 ,
וא נית לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משו שחובותיו
של פושט הרגל שולמו במלוא  עברו שנתיי ממועד תחילתו".
 .2בסעי)7 #ב( לחוק הבחירות נקבע כי "אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדי ולהיבחר חבר
המועצה מי שנידו בפסק די סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשי וביו
הגשת רשימת המועמדי טר עברו שבע שני מהיו שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל ,אלא
א כ קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אי ע העבירה שבה הורשע ,בנסיבות העניי,
משו קלו".43
חוק הבחירות קובע כי מנהל הבחירות הוא המוסמ %לבדוק ,לאשר ולפסול רשימות מועמדי או
מועמדי הנכללי ברשימות.
המפקח הארצי לא בח כלל את האפשרות לקבל מסדי נתוני מכונס הנכסי הרשמי ומגופי
אחרי ,כגו שירות בתי הסוהר ,לקראת הבחירות.
 .3בחוזר שהוציא המפקח הארצי למנהלי הבחירות 44הוא הנחה אות לבדוק "רק א נתמלאו
התנאי של מס' מועמדי ותומכי ,רישו בפנקס הבוחרי )מועמדי ותומכי(,
מועמדות/תמיכה כפולה ,גיל וכתב הסכמה" .המפקח הוסי #באותו חוזר כי "הואיל ולא קיימת
__________________

42
43
44

התייחסות לעניי זה ניתנת ג בדוח "היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות" המתפרס בספר זה.
בסעי )7ד( לחוק נקבע כי קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא תידרש א קבע בית
המשפט ,לפי די  ,כי יש בעברה ,בנסיבות העניי  ,משו קלו .
חוזר מס'  7מ".19.9.08
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אפשרות ממשית לבדוק את שאר תנאי הכשירות של המועמדי ,על מנהל הבחירות להסתפק
בהצהרתו של המועמד בכתב ההסכמה ,לפיו הוא כשר להיכלל ברשימת המועמדי או כמועמד
לראש הרשות".45
בבדיקה של זכאות המועמדי שקיי המפקח הארצי באמצעות מערכת אביב נבדקו רישומ
בפנקס הבוחרי של היישוב ,גיל ומקו מגוריה ,וכ נבדק א תארי %הלידה והש שמסרו
זהי לאלו הרשומי במשרד הפני .כמו כ נעשתה הצלבה בי רשימות מועמדי כדי לאתר
כפילויות באותה רשימה או ברשימות שונות.
‰Ú˘¯‰ - ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎÈ‰Ï ˙Â‡ÎÊ ˙ÂÚÂÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ È˙˘ ÈÎ ‡ˆÓ
Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰Ó .ÏÏÎ Â˜„· ‡Ï - Ï‚¯ ˙ËÈ˘ÙÂ ÔÂÏ˜ ‰ÓÚ ˘È˘ ˙ÈÏÈÏÙ
Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰Ó¯‚ ‰˜È„·‰ ˙ÂÈÁË˘ .„·Ï· „ÓÚÂÓ‰ ˙¯‰ˆ‰ ÏÚ ÂÎÓ˙Ò‰
·.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,‰ˆÚÂÓ È¯·Á ˙ÂÈ‰Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈ¯È˘Î ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â¯Á
 .4כדי לבחו את כשירות המועמדי השוו עובדי משרד מבקר המדינה את רשימות המועמדי
שאישר המפקח למאגרי הנתוני של כונס הנכסי הרשמי ושירות בתי הסוהר.
)‡( ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó 29 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÈÓ˘¯‰ ÌÈÒÎ‰ ÒÂÎ È¯‚‡Ó· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÂ˙‰Ó
¯Â¯Á˘ Âˆ Ì‰Ï Ô˙È ‡ÏÂ Ï‚¯ ÈË˘ÂÙ ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ
- Ì‰Ó ÌÈÈ˘ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .¯Â¯Á˘‰ Âˆ „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˙˘ Â¯·Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú Â‡ ÏÏÎ ÈËÏÁ‰
ÈËÏÁ‰ ¯Â¯Á˘ Âˆ ÂÏ Ô˙ÈÂ 15.4.03-· Ï‚¯ Ë˘ÂÙ Ê¯ÎÂ‰˘) ‡ÁÈ˘¯˙ ˙ÂÏÚÓÓ „ÓÚÂÓ
·Ï‚¯ Ë˘ÂÙ Ê¯ÎÂ‰˘) „Â„˘‡Ó „ÓÚÂÓÂ (˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ˜¯ - 21.5.08-
·.‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÎ ÌÈ‰ÎÓ Ì‰Â ,Â¯Á· - (6.2.08-· ÈËÏÁ‰ ¯Â¯Á˘ Âˆ ÂÏ Ô˙ÈÂ 4.3.03-
חבר המועצה ממעלות תרשיחא מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי הודיע בספטמבר
 2009במכתב לראש העירייה על התפטרותו מחברות במועצת העיר.
חבר המועצה מאשדוד מסר למשרד מבקר המדינה באמצעות עור %דינו באפריל  2010כי הוא
הגיש למרכז המפלגה את הטפסי שמילא )לש בדיקת המועמד ,לרבות בדיקה משפטית(
ובהיעדר תשובה ממנו הניח שהבדיקות שבוצעו לא העלו כי יש מניעה שייכלל ברשימה; לפיכ%
הוא האמי "בתו לב" שהיה כשיר להיבחר לחבר המועצה המקומית .ב 25.4.10הודיע חבר
המועצה לראש עיריית אשדוד על התפטרותו מחברות במועצה.
__________________
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בסעי  10לתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( ,התשכ"ה" ,1965נקבע כי הסכמתו של מועמד
לכלול את שמו ברשימת מועמדי לבחירות ,שתוגש למנהל הבחירות ,תכלול ג הצהרה של המועמד
כדלהל " :לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני כשיר להיכלל ברשימת המועמדי ולהיבחר לחבר הרשות
המקומית האמורה על פי סעיפי  7ו"7א בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה") 1965להל
" חוק הבחירות( ...קראתי והבנתי את הוראות הסעיפי הנ"ל ולעניי עונש המאסר האמור בסעי 7
לחוק הבחירות הובהר לי כי) :א( מאסר בפועל " לרבות עבודות שירות; )ב( מאסר " בי באר+
ובי בחו +לאר ) ;+ג( מאסר שלושה חודשי " ס ,כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצ אחד ,א
א הוטלו המאסרי בגזרי די שוני שכל אחד מה כשלעצמו הוא לתקופה של פחות משלושה
חודשי ולרבות מאסר על תנאי שהופעל".

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

)·( ÏÏÎÈ‰Ï ÏÏÎ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó 44 ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ÈÂ˙Ó
·¯˘‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó È˘ÂÚÏ ÂÂ„˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ
˙‡ ˙Âˆ¯Ï Â¯Ó‚˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘ Ú·˘ Â¯·Ú Ì¯Ë ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙˘‚‰ ÌÂÈ·Â ,ÌÈ˘„ÂÁ
˜¯ÙÏ ÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó ˘ÂÚ ‰ˆÈ¯˘ ,Ì‰Ó „Á‡˘ ‡Ï‡ ,„·Ï· ÂÊ ‡Ï .46ÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó‰ ˘ÂÚ
- Â˘ÂÚ ˙‡ ˙Âˆ¯Ï ¯Ó‚˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘ Ú·˘ Â¯·Ú ‡ÏÂ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÔÓÊ
·.‰¯'‚‡'‚Á-˘‡ÙË-‰ÈÈ·ÚÎ ˙ˆÚÂÓ ¯·ÁÎ Ô‰ÎÓ ‡Â‰Â ,¯Á
במרס  2010מסר חבר המועצה של כעבייהטפאשחג'אג'רה בתשובתו למשרד מבקר המדינה,
באמצעות עור %דינו ,כי הורשע בעברות על חוק התכנו והבנייה ,אול מסר כי לדעתו אי בה
קלו .הוא ביקש שלא לפסלו מלכה כחבר מועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי לא נקבע בא יש בעברותיו של חבר המועצה משו קלו ,אול
בהתא לחוק הבחירות ,היה עליו להביא את העובדות לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לבדיקתו ולהחלטתו.
)ג( ב 2.11.08פנתה התנועה למע איכות השלטו בישראל )להל  התנועה( ליוע 1המשפטי
לממשלה ולשר הפני ומסרה לה כי גב' תגריד )לטיפה( סעדי ,אחת המועמדות ברשימת "חזית
סח'ני הדמוקרטית" שהתמודדה בבחירות למועצת עיריית סח'ני ,הורשעה בבית המשפט
בעברות חמורות של מגע ע סוכ חו 1וחיפוי על עברה .המועמדת הייתה קשורה לפיגוע טרור
שבו נרצחו שישה אזרחי ישראלי בשנת  ,2002נגזר עליה עונש מאסר של שש שני ,והיא
סיימה לרצות אותו שנה קוד לכ .מסיבה זו הייתה הגשת מועמדותה מנוגדת לחוק הבחירות,
ולפיכ %דרשה התנועה לפסול את מועמדותה.
ב ,6.11.08התנועה הגישה עתירה לבג" 471בבקשה לפסול את מועמדותה של גב' סעדי מטעמי
אלה :הסתרה של מעורבותה והרשעתה במעשי טרור; הצהרה כוזבת בטופס הגשת מועמדותה כי
לא התקיימו בה נסיבות סעי 7 #לחוק הבחירות; איקבלת אישור מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
כי אי בהרשעתה קלו .ב ,9.11.08בעקבות הגשת העתירה ,הוסרה מועמדותה של הגב' סעדי.
,·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰˜È„·‰ ‰ÚˆÂ· ÂÏÈ‡ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Â ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰ÚÂ˙‰ ˙ÈÈÙ ,˙„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˜¯Ò‰ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙ÚÓ ‰˙ÈÈ‰

__________________

 46א אחד מהמועמדי הללו לא ביקש מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקבוע שאי בעברה שבה
הורשע משו קלו ; א אחד מאות מועמדי א לא המציא למנהל הבחירות אישור ולפיו בית המשפט
קבע כי אי בעברה שביצע משו קלו .
 47בג" Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 9388/08 +נ'  ,'Á‡Â ÔÈ'ÁÒ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Óלא
פורס.
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˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ÈÎ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â„„ÂÓ˙‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â¯˘Ú˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê
˘‰ÚÙÂ˙ .‰Â‰ÎÏÂ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÂÒÙ ÂÈ‰ 2008 ¯·Ó·Â· ÂÓÈÈ˜˙‰
.˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ· ‰Â‰Î ˙¯˘Ù‡ÓÂ ÔÈ˜˙ ˙Â¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È· ˙Ú‚ÂÙÂ ‰¯ÂÓÁ ÂÊ
˙‡ Úˆ·Ï È„Î ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÂ˙ È„ÒÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÏÚ .ÂÏ‡ ÌÈÏÂÒÙ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯˙‡Ï ˙Ó ÏÚ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ,˙Â˘¯„‰ ˙Â¯˜·‰
ÌÂÈ˜Ï „È˙Ú· Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˙‡ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó ¯˘È‡ Ì¯Ë· „ÂÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ ‰ÙÈ˘Á ÔÂ‚Î) ˙ÂÏÂÚÙ
¯˘¯˘‡ (¯Á‡ Â‡ ‰Ê „ÓÚÂÓÓ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ¯È·Ú‰Ï ¯Â·ÈˆÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ
.˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÏÎ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô‰· ‰È‰È
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בבחירות התמודדו יותר מ15,000
מועמדי אשר רוב המכריע הגוני ,ישרי וכשירי להתמודד ,ויש אפוא לשקול בזהירות "כל
הכבדה על הרבי בשל חשש לחטא של מעטי" .עוד מסר כי במסגרת הפקת הלקחי מהבחירות
שהתקיימו ולנוכח הערות משרד מבקר המדינה ,הוצע תיקו לחוק ולפיו כתב ההסכמה שעל
המועמדי להגיש ינוסח כתצהיר ,על כל המשמעויות החוקיות המשתמעות מכ .%נוס #על כ%
יפרס מנהל הבחירות את שמות המועמדי שהוגשו ,עובר לאישור ,על מנת לקבל מידע
בעניינ מהציבור .כמו כ תיבח האפשרות לקבל מסדי נתוני מכונס הנכסי הרשמי ומגופי
אחרי לקראת הבחירות .תהלי %זה יתבצע בהתחשב בקוצר הזמ המוקצב בחוק לבדיקת רשימות
המועמדי ולאישור ) 12ימי בלבד( ובמגבלות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות בנושא העברת
מאגרי מידע בי גופי שוני.

מסירת מידע מפנקס הבוחרי לרשימות המתמודדות
בסעי 16 #לחוק הבחירות מוסדר הנושא של מסירת מידע מפנקס הבוחרי למתמודדי במטרה
לאפשר יצירת קשר יעיל ע ציבור הבוחרי .החוק קובע כי כל רשימה תוכל לקבל קוב 1של
"מידע פנקס" )להל  הקוב (1ובו ש משפחה ,ש פרטי ,ש האב או הא ,המע ומספר הזהות
של בעלי זכות הבחירה לאותה רשות מקומית שבה מתמודדת אותה רשימה ,א %הקוב 1אינו כולל
)לפי החוק( שנת לידה וכ את רשימת הקלפיות שבתחו הרשות המקומית וכתובותיה.
החוק קובע כי המפקח הארצי ימסור את הקוב 1לרשימות באמצעי אלקטרוני או מגנטי בלבד ,לא
לפני  150יו ממועד הבחירות .הזכאי לקבלו ה :מפלגה ,כל סיעה בכנסת וכל סיעה ברשות
המקומית באישורו של ראש הרשות וכ כל נציג של רשימה חדשה שציר #חתימות של תומכי
במועמדותו ) 50במועצה מקומית 100 ,בעירייה(.
ב ,2.10.08ביו ה 40שלפני הבחירות ,נקבע הפנקס הסופי של בעלי הזכות לבחור ,והוא הועבר
לרשימות המתמודדות באמצעות מנהלי הבחירות.
בשל רגישות המידע שבקוב 1נקבע בחוק כי לבקשת המידע תצור #התחייבות של מבקש המידע
ושל האחראי לטיפול במידע מטעמו ולפיה ה לא ישתמשו במידע או יעבירו אותו לאחר ,אלא
לצורכי ההתמודדות בבחירות והקשר ע ציבור הבוחרי .עוד נקבע כי השר יודיע לרש מאגרי
המידע למי נמסר הקוב.1
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בחוזר המפקח הארצי מאוקטובר  2008פורט נוהל העבודה בעניי העברת הקוב) 1להל  הנוהל(
כלהל:
 .1מנהל הבחירות יחתי את באי כוחה של כל רשימת מועמדי על טופסי התחייבות בנוגע
לקוב) 1הסופי( ,וימסור אות למפקח הארצי בצירו #רשימה מסכמת של הרשימות שחתמו על
ההתחייבות.
 .2חברת  HPתכי תקליטורי )דיסקי( לכל רשימה" .כל דיסק יסומ בסימו ייחודי לזיהוי
הרשימה שתקבל אותו .הדיסקי יועברו למרכזי המחוזות בחבילות לפי ישובי".
 .3המפקח יעביר "רשימה של כל הסיעות והרשימות שקיבלו את פנקס הבוחרי הראשו.
לרשימה כזו יימסר דיסק של הפנקס הסופי רק כנגד החזרת הדיסק הראשו שקיבלו" )ההדגשה
במקור(.
" .4מרכז המחוז יאשר את קבלת החומר ע"ג תעודת משלוח שתפרט את שמות הישובי
ומספר הדיסקי לכל ישוב .התעודה החתומה תועבר אל המפקח בפקס"; "מרכז המחוז ימסור
לכל מנהל בחירות את החבילה המיועדת לו .מנהל הבחירות יאשר את קבלת החומר ...האישורי
יישמרו אצל המרכז"; "מנהל הבחירות ימסור דיסק לכל רשימת מועמדי שאושרה ,וב"כ
הרשימה יאשר קבלתו .האישורי יישמרו אצל מנהל הבחירות"; "מנהל הבחירות יעביר אל
המפקח רשימה המפרטת את ש הרשימה ומס' הדיסק שנמסר לה".
ב 2.10.08דרש רש מאגרי המידע מהמפקח הארצי לדאוג לכ %שמקבלי המידע ימלאו בעת
קבלתו ג טופס מסירת פרטי על מאגר מידע במסגרת בקשה לקבלת מידע לפי סעי)16 #ה( לחוק
הבחירות )הטופס צור #לפנייה(.
ביוני  2008חילק המפקח הארצי ישירות את הקוב 1לראשונה ל 396רשימות שהגישו בקשה
לקבלתו .באוקטובר  2008מסר המפקח הארצי את רשימת הבוחרי המעודכנת לכל מרכז מחוז 
 30תקליטורי עבור כל רשות מקומית.
בדיקת תהלי %חלוקת התקליטורי העלתה את הממצאי האלה:
 .1במשרדי המפקח הארצי לא נמצא פירוט של שמות הרשימות שחתמו על ההתחייבות כנדרש
בנוהל ונמצאו רק חלק מכתבי ההתחייבות שעליה חתמו נציגי הרשימות .ייתכ אפוא שחלק
מהרשימות קיבלו את הקוב 1הסופי בלי שחתמו על כתב ההתחייבות כלל.
 .2רק שתיי משש המרכזות של המחוזות) 48מרכז וצפו( אישרו את קבלת התקליטורי
בתעודות המשלוח המפרטות את שמות היישובי ומספר התקליטורי לכל יישוב ושלחו אות אל
המפקח הארצי.
 .3רק בתיקיה של  84מהרשויות המקומיות שבה התקיימו בחירות ואשר מנוהלי אצל
המפקח הארצי נמצא פירוט של שמות הרשימות ושל מספר התקליטור שנמסר לה כנדרש בנוהל.
בידי המפקח הארצי לא נמצא מידע בדבר מספר התקליטורי שחולקו ב 75הרשויות המקומיות
הנותרות ולאילו רשימות ה חולקו.
__________________

48

במערכת הבחירות היו שש מרכזות שמקו מושב היה במחוזות תל אביב ,ירושלי  ,חיפה ,צפו ,
מרכז ודרו  .תפקיד היה לעזור למנהלי הבחירות באופ מקצועי ,לתת לה מענה מקצועי ולוגיסטי
ולהוות את ה"יד הארוכה" של המפקח במחוז .חלק מחומר הבחירות )כגו מעטפות הצבעה( סופק
ישירות לרשויות המקומיות; שאר החומר הועבר דר המרכזות.
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 .4מנהלי הבחירות לא נדרשו להחזיר למפקח הארצי את התקליטורי של הקוב 1הראשו
לאחר שקיבלו את התקליטורי של הקוב 1הסופי .ה ג לא העבירו למפקח את רשימת הסיעות
שהחזירו את התקליטורי הראשוני .לפיכ %לא היה בידי המפקח מידע בדבר הנעשה
בתקליטורי של הקוב 1הראשו .יצוי כי מתשובות מנהלי הבחירות עולה כי אצל חלק נמצאי
חלק של התקליטורי )של שני הקבצי(.
מנהלי הבחירות של עיריות נהרייה וסח'ני מסרו לעובדי משרד מבקר המדינה שה לא נדרשו
להחזיר את התקליטורי הישני כשסופקו לה החדשי.
 .5מנהלי הבחירות לא נדרשו להחתי את מקבלי הקוב 1על נספח מסירת הפרטי כפי שדרש
רש מאגרי המידע.
 .6המפקח הארצי לא דיווח לרש מאגרי המידע כלל למי נמסר הקוב 1כפי שדורש חוק
הבחירות.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא דיווח לרשות למשפט וטכנולוגיה
שבמשרד המשפטי 49בתחילת אוקטובר  2008על מסירת הקוב 1הראשו ,וכי הוא דיווח על
מסירת הקוב 1הסופי לרשות בדואר אלקטרוני במאי .2009
משרד מבקר המדינה דרש לקבל העתק של הדיווחי שמסר המפקח הארצי לרשות ,א %עד מועד
סיו הבדיקה ה טר הומצאו לו .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי הדיווח שהועבר במאי 2009
נעשה באיחור רב ,כחצי שנה לאחר תו הבחירות ,ורק לאחר שמשרד מבקר המדינה ביצע בדיקה
במשרדי המפקח.
) .7א( בביקורת נמצא כי המפקח הארצי העביר לכל מנהל בחירות  30תקליטורי ובס %הכול
כ  4,770תקליטורי ,א #שבממוצע התמודדו רק עשר רשימות בכל רשות מקומית .ב 33רשויות
מקומיות התמודדו חמש רשימות לכל היותר .50יתרה מזו ,חלק א #לא הגישו בקשה לקבל את
רשימות הבוחרי .לפיכ %נדרשו לכל היותר כ 1,600תקליטורי.
המפקח הארצי מסר בתשובתו בעניי זה כי משו שמספר רשימות המועמדי בכל רשות אינו
ידוע מראש ובגלל "סד הזמני" ,הוחלט להזמי מראש כמות תקליטורי גדולה על מנת להימנע
מהצור %בהפקה חוזרת עבור רשויות מסוימות שבה הוגשו רשימות רבות .עוד מסר המפקח
הארצי כי כמות התקליטורי המוזמנת עבור כל רשות תיבח שוב לקראת הבחירות הבאות.
)ב(  2,520תקליטורי הועברו ל 84מנהלי הבחירות שמסרו את רשימות החלוקה שלה
למפקח הארצי .מהרשימות עולה כי מנהלי הבחירות מסרו לרשימות שהתמודדו ברשויות אלו 744
תקליטורי.
)ג( למפקח הארצי הועברו  137תקליטורי עודפי שהוחזרו משש רשויות מקומיות בלבד.
בידי שש רכזות המחוזות נותרו רק  95תקליטורי מחמש רשויות מקומיות בלבד ,51וא #ה
הועברו למפקח הארצי בעקבות הערות הביקורת .יוצא אפוא שלמעלה מ 1,500תקליטורי
__________________
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רש מאגרי המידע הוא ראש הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע.
אבו גוש ) ,(5אב יהודה ) ,(5אורנית ) ,(3אלפי מנשה ) ,(3אלקנה ) ,(3אפרתה ) ,(4באר יעקב ) ,(4בני
עי"ש ) ,(5בנימינה$גבעת עדה ) ,(5בסמת טבעו ) ,(5דייר חנא ) ,(5הר אדר ) ,(3חורה ) ,(3כוכב יאיר
) ,(5כפר תבור ) ,(4להבי ) ,(4לקיה ) ,(5מזכרת בתיה ) ,(3מטולה ) ,(4מיתר ) ,(5מצפה רמו ),(5
נצרת ) ,(3סביו ) ,(4עומר ) ,(3עילוט ) ,(2קצרי ) ,(4קריית ארבע ) ,(5קרני שומרו ) ,(4ראש פינה ),(4
רכסי ) ,(3רמת ישי ) ,(4שגב שלו ) (4ושלומי ).(4
באחת מה  ,המועצה המקומית כפר שמריהו ,לא התקיימו לבסו& בחירות ,ולכ התקליטורי לא
חולקו ונותרו אצל מרכזת המחוז.
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שעליה חומר רגיש במיוחד נותרו בידי  58מנהלי הבחירות שדיווחו למפקח הארצי על
התקליטורי שמסרו לרשימות .ואול אי כל מידע על מקו הימצא של למעלה מ2,500
תקליטורי אחרי.
ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„ÚÂ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ È·‚Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÎ¯ˆÏ ÂÏÂˆÈ Â Ú„ÈÓ ˙‚ÈÏÊ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ¯ÁÂ·‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù‰
‡Ï ÂÈ„·ÂÚÂ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÏÏÎ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯Ï ÌÈ¯ÁÂ·‰ Ò˜ Ù ˙¯ÈÒÓÏ Ú‚Â · ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡ Â·˜Ú
ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÂ˘ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎ ˙Â·˜Ú· .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÂÏ˘¯˙‰Â
‚ÌÈÓ¯Â‚ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ „Â‡Ó ÌÈ˘È‚¯ ÌÈË¯Ù ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ ÈÙÏ‡ Ï˘ ÌÏ¯Â
˘ÏÎ Ï˘ ÛÈ˜Ó È„¯˘Ó ¯Â˜Á˙ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÈ˜Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .‰Ú¯Ï Ì‰· Â˘Ó˙˘È
ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙‰ Ï˘ Ì‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ¯˙‡ÏÂ ˙ÂÒ Ï È„Î ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ ÓÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙ÂÊÎ¯Ó
.ÌÈ¯ÒÁ‰
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי מבדיקה שעשה אצל מרכזות המחוזות
ומנהלי הבחירות הועלה "כי התקליטורי שלא הושבו  הושמדו ,כ %שאי חשש שקבצי אלה
דלפו".
Ï˘ ˙Â¯‰ˆ‰ ÔÂ‚Î ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ„ÈÏ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ÈÎ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ .Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ „ÈÓ˘‰˘ ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ ÓÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙ÂÊÎ¯Ó
··˜ÚÓ ÚˆÂ· ÔÎ‡ ÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È Ì‰Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ Á˜ÙÓ‰ È„È· Â‡ˆÓ ÌÈËÚÂÓ ÌÈ¯˜Ó
‡ÈÁÎÂ ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ·ˆÓ· .Â˜ÏÂÁ˘ ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙· ‰˘Ú ‰ÓÂ ÌÈˆ·˜‰Ó „Á‡ ÏÎ ˙¯ÊÁ‰ È¯Á
‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó ¯·„· Ú„ÈÓ˘ ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙‰ ÈÙÏ‡ ÏÎ ÈÎ ˙Â‡„ÂÂ· ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‡Ï
‡.Â„Ó˘Â‰Â Â¯˙Â‡ ÔÎ

משלוח הודעות לבוחר
בחוק הבחירות נקבע כי תישלח הודעה בדבר מע הקלפי לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרי לא
יאוחר מהיו ה 21שלפני יו הבחירות ,52כדי לאפשר לבוחרי לערער על דבר הצבת באותה
קלפי .בהודעה יש לציי ג א הקלפי נגישה לאנשי המוגבלי בניידות.
חברת  HPהפיקה עבור המפקח הארצי את פנקס הבוחרי ,וספק משנה שלה טיפל בהפקה
ובהדפסה של ההודעות לבוחר ,וה נשלחו ליעד בדואר ישראל.
למשרד מבקר המדינה הגיעו תלונות רבות מאזרחי ובאמצעות עובדי המשרד ששהו ביו
הבחירות בעשרות רשויות מקומיות ולפיה ה לא קיבלו כלל את ההודעות לבוחר.53
__________________
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דהיינו לא יאוחר מיו .21.10.08
הניסיונות להתקשר בטלפו למשרד המפקח הארצי או למוקד המידע הטלפוני שפורס באמצעי
התקשורת לא צלחו ,משו שהמרכזייה ומרכז המידע לא עמדו בעומס ,והקווי היו תפוסי רוב הזמ.
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להל כמה דוגמאות:
 .1למשרד המפקח הארצי על הבחירות נשלח ביו הבחירות פקס ממשרד עורכי די שייצג את
אחת הסיעות בירושלי ובו נכתב:
"מפניות רבות שהגיעו היו ,מצטיירת תמונה לפיה בבחירות לעיריית ירושלי התקיימו
שבושי חמורי ביותר בפרסו ההודעות לבוחר ,באופ שמביא לכ %שחלקי נרחבי
מבי בעלי זכות הבחירה במזרח ירושלי אינ יודעי היכ ה אמורי לבחור ...החל
משעות הבוקר מנסי רבי מתושבי מזרח העיר להתקשר למרכז המידע של משרה"פ על
מנת לברר את מקו הקלפי בה אמורי להצביע  א %מערכת המידע אינה פעילה .יצוי כי
במהל %כתיבת מכתב זה ,ניסה א #הח"מ לפנות למערכת המידע של משרד הפני  א%
לשווא ...תושבי רבי ממזרח העיר  .¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÏÏÎאחרי ,אשר
ניסו לברר ...בי א ...בפניה למפלגות בהתא למאגר שהמפלגות קיבלו ממנהל הבחירות
 ˜."ÔÎ„ÂÚÓ ‡ÏÂ ÈÂ‚˘ Ú„ÈÓ ÂÏ·È
 .2בביקור של עובדי משרד מבקר המדינה במדג קלפיות במרכז תל אביב ביו הבחירות
הועלו תלונות של בוחרי ,נציגי סיעות וחברי ועדות קלפי ולפיה תושבי לא קיבלו הודעה
לבוחר ולא ידעו היכ עליה להצביע .ה ניסו להתקשר למספר הטלפו שפורס באמצעי
התקשורת א %לא קיבלו מענה .מדובר באזור שבו גרי קשישי רבי .חלק מה אמנ טרחו ובאו
לאחד מבתי הספר בעיר )תיכו עירוני א'( ,שבו היה ריכוז קלפיות גדול ,כדי לברר היכ עליה
להצביע ,אול הסדרני ועובדי הקלפיות שבמקו לא יכלו לעזור לה באיתור מקו הצבעת.
ג בפני עובדי משרד מבקר המדינה שסיירו בקלפיות בחיפה ובפתח תקווה הועלו תלונות רבות
בדבר איקבלת ההודעות לבוחר .אות בוחרי התלוננו כי ג בהגיע לאתר שבו רוכזו 86
קלפיות לא היה מי שינחה אות לאיזו קלפי לגשת ,והיה עליה לחפשה בי כל הקלפיות.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מדוח בקרת דואר חוזר שהפיק דואר
ישראל )המבצע בעצמו בקרה ומעקב( בנובמבר  2008עולה כי שיעור המסירה היה מעל  90%
שיפור לעומת שני קודמות .עוד מסר המפקח כי מרכז המידע הארצי הוא שמוסר מידע בדבר
מקומות הקלפי ונית היה לפנות אליו ג במסרוני ,וכי נוס #על כ %נשלחות הודעות לבוחר
ובלוחות המודעות שבכל רשות מתפרסמת רשימת הקלפיות .ע זאת ,יש לציי ג כי אזרחי
רבי אינ מעדכני במועד את מענ במרש האוכלוסי ,ועקב כ %אינ מקבלי את ההודעה
לבוחר.
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה ביולי  2010כי "בימי אלה מתבצע הלי %של הזמנת
הצעות לביצוע פיילוט של משלוח הודעות לבוחר שלא באמצעות דואר ישראל".
¯‡Â„ ÈÁÂÏ˘Ó ÂÏÈ‡ Ë¯ÂÙ ‡Ï Ï‡¯˘È ¯‡Â„ ‡ÈˆÓ‰˘ ÁÂ„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· .ÌÈÈ˜Ó ¯‡Â„‰˘ ·˜ÚÓ·Â ‰¯˜·· È„ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,Ì„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï
‡Ô„ÚÈÏ ˙ÂÚ„Â‰‰ Ï˘ Ô˙Ú‚‰ ·ÂÎÈÚÏ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ È‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ¯Á
ÍÈ¯‡˙‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ .˜ÂÁ· Ú·˜˘ ÁÂÏ˘Ó‰ ÍÈ¯‡˙Ó ‰‚È¯ÁÏÂ
˘·.·Â˘ÈÈ ÏÎ· ¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ÂÁÏ˘ Â

542

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

˙Â˘¯· ˙È„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ ÏÎ· ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ò˜Ù ˙˜Ù‰ Ú‚¯Ó ,¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙Î‰ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ „ÂÓˆ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó
Ì¯Â‚‰ ‰È‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ .ÌÈ·˘Â˙‰ È˙·Ï ‰Ú„Â‰‰ ˙¯ÈÒÓ „ÚÂÓ „ÚÂ ÌÈ¯ÁÂ·‰
¯Á‡Ó .„ÚÂÓ· ¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ·˘Â˙˘ ÍÎÏ ÈÊÎ¯Ó‰
˘˜ÏÁ ,ÌÈÂ¯ÒÓÏ ‡Ï Ì‚ ,ÔÓÊ‰Ó ˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ ‰ÈÓÊ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÂÙÏË‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ
¯¯·Ï ÔÂÈÒÈ ‰˘Ú ‡Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ .ÚÈ·ˆ‰Ï Ì˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈ·˘Â˙‰Ó
·„ÚÂÓ ¯Á‡Ï ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ ,ÌÊÈ ‡Ï Û‡Â ,È˙ÓÂ ÌÈ·˘Â˙Ï ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈ‚‰ Ì‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ
¯¯·Ï ¯ÁÂ·Ï ‰Ú„Â‰ Ï·È˜ Ì¯Ë˘ ÈÓÏ ‰‡È¯˜ ‰·Â ¯Â·ÈˆÏ ‰Ú„Â‰ ÌÂÒ¯Ù ,ÔÂ¯Á‡‰ ‰˜ÂÏÁ‰
˙Ë¯ÂÙÓ ‰·˘ ,¯ÁÂ·Ï ‰Ú„Â‰ Ì‡ È„ Â· ÔÈ‡ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙ÓÈ˘¯ ÌÂÒ¯Ù .Â˙Ú·ˆ‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ
.‰„ÚÈÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ,ÈÙÏ˜‰ ˙·Â˙Î

רכישת ציוד לקלפיות
 .1בתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו( ,התשל"ו ) 1975להל
תקנות סדרי הבחירות( נקבעו המידות של הקלפי והמנעול והחומרי שמה יש להכינה ,וכ
הגודל והצבע של מעטפות ההצבעה ופתקי ההצבעה )למועצת הרשות המקומית( .עוד נקבע
בתקנות כי נחו 1להתקי בקלפי פרגודי ,מתק להנחת פתקי הצבעה ומעמד ע שפודי לצור%
ספירת הקולות .גודל וצבע של המעטפות ופתקי ההצבעה לראשות הרשות וכ תוכ המודעות
שעל פקיד הבחירות לפרס במקומות הקלפי נקבעו א #ה בתקנות סדרי הבחירות.
 .2בחוק הבחירות ובתקנות סדרי הבחירות נקבעו האחראי לאספקת הציוד החיוני לקלפיות
כלהל:
הרשות המקומית תספק את תיבות הקלפי התקניות ,54סוגרי המתכת הממוספרי ,הפרגודי
העומדי ,המגשי )תאי( לפתקי ,המעמדי ע השפודי וכ את קופסאות הציוד לקלפיות,
המזוודות המכילות את ערכת קלפי )להל  הציוד הקשיח( ,והציוד הבסיסי )שולח וכיסאות,
נרות וגפרורי ,מעטפות וחבל לאריזה ,עפרונות צבעוניי ,סרגלי ומודעות( )להל  הציוד
הבסיסי(.
משרד הפני יספק את רשימת הבוחרי ,את הפרוטוקולי של הבחירות לראשות הרשות
ולמועצת הרשות ,את מעטפות ההצבעה ואת מעטפות האריזה )להל  החומר הרגיש(.
באי כוח של הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של הרשימות ,ארוזות בחבילות.
 .3המפקח הארצי הפי 1חוזר )מס'  (1ביולי  2008ובו צוי כי על מנהל הבחירות לבדוק א
נמצאות ברשות המקומית תיבות קלפי תקינות במידה מספקת ופרגודי .כשבועיי לפני הבחירות,
ב ,28.10.08הפי 1המפקח חוזר )מס'  ,(11ובו הנחיות למנהלי הבחירות בנוגע לציוד ולאספקה
__________________

54

תקנות סדרי הבחירות קובעות כי הקלפי "תוכ מע או מחומר אטו אחר ומידותיה לא יהיו גדולות
מ 80על  40על  40ס"מ; המכסה יחובר לארגז על ידי ציר מצד אחד ,ומצד שני האביזרי לסגירת
הקלפי במנעול .החרי בתו #המכסה ...יהיה באור #של לא יותר מ 20ס"מ וברוחב של לא יותר
מ 1.5ס"מ".
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של חומרי בחירות לקלפי .בחוזר צוי כי עליה לוודא שהציוד הבסיסי שבאחריות הרשות
המקומית יוכ בעוד מועד ועל כ יש לפנות מיד ליו"ר ועדת הבחירות המקומית במכתב דוגמת זה
שצור #לחוזר .את הציוד הרגיש נדרש מנהל הבחירות לאסו" #במקו ובשעה שתואמה ע"י נציג
המפעל" )החברה ממנה נרכש הציוד  ר' להל(.
˙Â˘¯Ï ‰ÈÈÙ‰ È¯„Ò ÏÚ ‰ÈÁ‰‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÎ·Â ˙Â¯ÈÁ·‰ „ÚÂÓ· ·˘Á˙‰· È„Ó ¯ÁÂ‡Ó ‰˘Ú „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï Ú‚Â· ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˘˙˜˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÂÓÈ„˜‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ .ÔÎ ÈÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÌÈ‚Á‰ ˙ÙÂ
ÚÂÓÏ È„Î ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ¯ÒÁ‰ „ÂÈˆ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙˜.˙Â¯ÈÁ·‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ (ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂÏ
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הצור %בהצטיידות צוי כבר בחוזר
הראשו שהופ 1למנהלי הבחירות ביולי  ,2008וכי החוזר שהופ 1באוקטובר נועד לתזכורת בלבד,
שכ אכ לא נית להצטייד לקראת בחירות בהתראה של שבועיי בלבד.
Í¯Âˆ‰ ÔÈÂˆ ÌÓ‡ ıÙÂ‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÊÂÁ· ÈÎ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÍÎ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ‰ Â· Â˙È ‡Ï Í‡ ,˙Â„ÈÈËˆ‰
ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ (Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ) „ÚÂÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰-È‡ ·˜Ú ÂÚ¯È‡˘ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙ÂÏ˜˙‰
.˙Â˜ÈÙÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˘Ú˘ ˙ÂÎ‰‰

הלי רכישת הציוד הקשיח
משרד מבקר המדינה בדק את תהלי %רכישת הציוד הקשיח ב 20רשויות מקומיות שבה נרכשו,
בדר %כלל ,ערכות שלמות.55
 .1הבדיקה העלתה כי  17מ 20הרשויות המקומיות שנבדקו רכשו את הציוד הקשיח מאותה
חברה )להל  החברה( .חברה זו אינה החברה המייצרת את הציוד ,אלא רוכשת בדר %כלל את סל
הציוד בעצמה מספקי שוני או ישירות מהיצרני.
החברה מסרה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי המוצרי שהיא מוכרת משמשי את כל
הרשויות בישראל ,וכי היא מספקת אות מאז שנת  .1992החברה ציינה ,כי מדובר במוצר מובנה
בעל נפח אדיר והיא גייסה לצור %הקמה ,הדבקה והכנת המשלוחי צוות של  20עובדי.
עיריית מעלה אדומי הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי ההפניה לרכישת
ערכות מהחברה הייתה של משרד הפני ,כיוו שהיא היחידה בשוק המציעה ערכה מלאה הכוללת
את כל הפריטי החיוניי וחוסכת מהרשות את הצור %לרכוש כל מרכיב לחוד מיצר אחר ,על כל
הטרחה וההוצאות הנלוות לכ.%
) .2א( עוד העלתה הבדיקה כי עיריית תל אביביפו ,שניהלה משא ומת עצמאי ע אותה
חברה ,רכשה את הערכה ב 75.78ש"ח )ב 57.42ש"ח פחות משאר הרשויות המקומיות שנבדקו,
__________________

55

544

ערכה שלמה כוללת :מזוודה לערכת קלפי ,מגש  18תאי לפתקי ,קופסה לציוד קלפי ,פרגוד עומד,
תיבת קלפי תקנית ,סוגר מתכת ממוספר ודוקר לספירת קולות.
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שרכשו את הערכה ב 133.2ש"ח( ,כלומר  במחיר זול בכ 43%מהמחיר ששילמו הרשויות
המקומיות האחרות .ג עיריית ירושלי שנהגה כ %השיגה מחירי זולי יותר עבור פריטי
שביקשה לרכוש.
)ב( עיריות ירושלי ותל אביביפו רכשו ג את פריטי ציוד הקלפי במחיר זול מזה ששילמו
הרשויות האחרות .לדוגמה ,עיריית ירושלי רכשה תיבת קלפי אחת ב 49.48ש"ח ,ועיריית תל
אביביפו רכשה תיבה כזו ב 50.76ש"ח )לעומת  57.75ש"ח ששילמו הרשויות המקומיות
האחרות(; עיריית תל אביביפו רכשה מעמד שפודי )"דוקר"( ב 12.36ש"ח ליחידה )לעומת
 20.79ש"ח( ,ועיריית ירושלי רכשה פרגוד ב 16.05ש"ח ליחידה )לעומת  19.06ש"ח(.
)ג( עיריות נהרייה ,נתניה ,פתח תקווה ורחובות הזמינו מהחברה את מעמד השפודי לספירת
קולות ,א %מסיבות שונות פנו לספק אחר והצליחו לרכוש את הפריט בעלות מופחתת בכשליש.
 .3תקלות חמורות אירעו בנוגע למועדי האספקה ולאיכות של הציוד הקשיח .לדוגמה :מנהל
הרכש של עיריית מודיעימכבירעות תיאר למנהל הלוגיסטיקה של המפקח הארצי במכתב
מ ,6.11.08חמישה ימי בלבד לפני יו הבחירות את שרשרת התקלות באספקת הציוד הקשיח:
"בתארי 27/10/2008 %יצרנו קשר ע ]החברה[ והובטח לנו שא אנו מזמיני דרכ נקבל את
הציוד בזמ .יצאה הזמנה ,הכס #הועבר כפי שנתבקשנו נאמר לנו ...שהציוד יגיע ביו חמישי
 6/11/2008ע"י מוביל של החברה למחס עיריית מודיעי .הציוד לא הגיע בתארי %שנקבע .נסעתי
לחברה באזור התעשייה לוד וש נאמר לי שהציוד יגיע במהל %יו ראשו וג זה בסימ שאלה
גדול" .מנהלת הבחירות בעיריית מודיעימכבירעות מסרה למשרד מבקר המדינה כי הציוד
הגיע ברגע האחרו ממש והיה באיכות ירודה.
 .4עיריות אשקלו וכפר קאס הזמינו את הציוד מהחברה ימי ספורי בלבד לפני הבחירות,
א %במועד זה אזל הציוד במחסניה והיא לא יכלה לספקו.
)א( מנהלי הבחירות בעיריית אשקלו מסרו למשרד מבקר המדינה כי בחודשי ספטמבר
ואוקטובר  2008ה פנו בכתב לאיש הקשר מטע העירייה וליו"ר ועדת הבחירות והזכירו לה
פעמי רבות כי יש להזמי ציוד לוועדות הקלפי ,וכי חודש לפני הבחירות ה הגישו לאיש הקשר
רשימה של ספקי .מנהלי הבחירות הוסיפו כי נציג העירייה שהגיע ב 6.11.08לחברה כדי לאסו#
את הציוד הקשיח חזר כלעומת שבא משו שכל הציוד אזל .לפיכ %נאלצו ה לאתר עבור
העירייה ,בסיוע קשרי אישיי 80 ,תיבות קלפי 20 ,פרגודי ו 41מעמדי ע שפודי ממועצות
אזוריות סמוכות )שפיר ,שדות נגב ,רמת נגב ויואב( .את ה"כוורות" )המתק להנחת פתקי
ההצבעה בתא ההצבעה מאחורי הפרגוד( החסרות אלתרו באמצעות רכישת ציוד מבתי דפוס
שוני.
החברה מסרה בעניי זה כי רק ב 9.11.08הוכנה בעירייה פקודת תשלו ורק ב 10.11.08הגיע
נציג העירייה ע המחאה; ואילו "הזמנה מסודרת בליווי תשלו" לא התקבלה אצל "מעול".
)ב( עיריית כפר קאס מסרה למשרד מבקר המדינה כי נאלצה לוותר על ההזמנה בגלל
אייכולתה של החברה לספק אותה ,ואלתרה מציוד יש שנמצא במחסניה את הפריטי הקשיחי
הדרושי.
החברה מסרה כי רק ב 10.11.08העבירה אליה העירייה המחאה כמקדמה ,ועד אז נגמרה הסחורה
במחסני החברה.
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˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ - Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏˆÈ˘ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÁÈ˘˜‰ „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰Ï ‚‡„È ‡Â‰ ÈÎ - ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.˙˘¯„‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ÔÓÊ· ‰¯ÂÁÒ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÚÈˆÓ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·È Ì‚Â Ï„Â‚Ï ˙ÂÂ¯˙È
Â‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ ÈÏÏÎ Ê¯ÎÓ· „ÂÈˆ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ¯˙ÂÈ ÌÏ˙˘Ó Ì‡ ˜Â„·È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ
‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÁÂÂ„Ï ,˜ÙÒÏ ‰¯È˘È ‰ÈÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· „¯Ù· ˙Â˘¯ ÏÎÏ
ÈÏÎÏÎ ÔÂ¯˙È ÁÈË·Ó ‰È‰ ÊÎÂ¯ÓÂ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰· „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯ .ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ
ÍÏ‰Ó· ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÏ˜˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌˆÓˆÓ ‰È‰Â ,˘¯„‰ Û˜È‰· ˙ÂÈÂÓÎ ˙˜ÙÒ‡Â
.˜ÙÒ‰Ó „ÂÈˆ‰ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÂÈÒÈ‰
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בהתבסס על כ %שיתרו לגודל מקנה
הנחה במחירי הציוד ,ייתכ שיש מקו שמרכז השלטו המקומי יקיי מכרז מרכזי לציוד
הבחירות .עוד מסר המפקח הארצי כי אכ אירעו תקלות באספקת הציוד על ידי החברה ,וכי
לקראת הבחירות הבאות תיבח האפשרות להמלי 1לרשויות להתקשר ע הספקי שעמ
התקשרה ועדת הבחירות המרכזית .לחלופי ,תועלה שוב ההצעה לקיו מכרז מרוכז על ידי
המרכז לשלטו מקומי.
פתקי ההצבעה
הכללי הנוגעי לגודל הפתקי ולשטח המודפס עליה נקבעו בחוק הבחירות ובתקנות סדרי
הבחירות .עוד נקבע כי באי כוח של הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיה ארוזי
בחבילות עד שלושה ימי לפני יו הבחירות .כמו כ הורה המפקח הארצי )בחוזר מס' 11
מ (28.10.08כי מנהל הבחירות בכל רשות מקומית ידאג לכ %שהרשות המקומית תכי פתקי
ריקי )לבני וצהובי( ,הזהי בגודל ,בצבע ,במשקל ובצורת לפתקי המודפסי,
שמספר יהיה גדול ב 25%ממספר בעלי זכות הבחירה.
הבדיקה העלתה כי בכמה רשויות סופקו פתקי שלא היו בגודל ובמשקל הדרוש .יו"ר ועדת
הבחירות בעיריית פתח תקווה מסר לעובדי משרד מבקר המדינה כי לא הייתה אחידות בגוו של
פתקי ההצבעה שסיפקו הרשימות שהתמודדו לראשות העירייה .מנהל הבחירות בפתח תקווה
הסביר כי בגלל מחסור בצבעי ומשו שכל רשימה מדפיסה את פתקי ההצבעה שלה בנפרד אישר
המפקח הארצי לקבל פתקי בגווני שצבע דומה לצבע צהוב.
בעניי זה מסר האחראי לבחירות מטע עיריית תל אביביפו למשרד מבקר המדינה כי בתי הדפוס
אינ מקפידי על גודל הפתק כנדרש בחוק הבחירות ,וכי גודל הפתק אינו מתאי לגודל תאי
ה"כוורת".
עוד עולה כי ברשויות מקומיות שבה היו מצביעי מעטי ,העובדה שכל אחת מהרשימות
הדפיסה בעצמה את הפתקי )בייחוד הצהובי( גרמה להפקעת מחירי מצד הספקי.
מנהל המצאי העירוני בעיריית תל אביביפו מסר לעובדי משרד מבקר המדינה כי על פי ניסיו
העבר נוהגי כל ספקי הנייר שהעירייה עובדת את בקביעות "להעלי" מהשוק את הנייר המיוחד
המשמש לפתקי הצבעה בסמו %ליו הבחירות כדי לייקר את מחירו .לפיכ %הדפיסה העירייה פתקי
הצבעה על חשבונה ,בהסכמת הרשימות שהתמודדו בבחירות ב 15השני האחרונות ,כדי להוזיל
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את העלויות ולחסו %את הצור %בפעילות ובתיאו מול מספר גדול של רשימות .56למרות פעולות
אלו ציי מנהל המצאי העירוני כי בשל המחסור בנייר והתייקרותו הוסיפה עיריית תל אביביפו
 35,000ש"ח לתקציב שנקבע להדפסת הפתקי.
עיריית תל אביביפו מסרה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי היא מציעה לשקול שינוי חקיקה
או התקנת נוהל שיקבע כי הרשויות המקומיות ידפיסו על חשבונ את כל פתקי הצבעה ויחייבו את
הרשימות בעד הדפסת הפתקי באמצעות קיזוז ההקצבות.
מנהל הבחירות בעיריית באר שבע מסר לעובדי משרד מבקר המדינה כי על פי לוח הזמני שנקבע
בחוק הבחירות ,מועד אספקת פתקי ההצבעה מאפשר לרשימות למסור את הפתקי למנהל
הבחירות יומיי לפני יו הבחירות .האיחור באספקת פתקי ההצבעה יצר בעיה לוגיסטית קשה,
משו שהיה צור %לשנע עשרות אלפי פתקי הצבעה לכ 300קלפיות בבת אחת.
המפקח הארצי מסר בעניי זה כי בבחירות לרשויות המקומיות לא סביר לדרוש ממנו שידפיס
פתקי הצבעה עבור כ 1,600רשימות מועמדי ומאות מועמדי לראש רשות .ע זאת ,הוא מסר
כי ינחה את מנהלי הבחירות שלא לקבל פתקי הצבעה החורגי מהגודל שנקבע בתקנות .נוס #על
כ %נית להנחות את מנהלי הבחירות לקבל החלטה מוסכמת של ועדת הבחירות המקומית להדפיס
את פתקי ההצבעה באופ אחיד ובמרוכז.
Ï˘ ˙Â˜˙‰ ÈÂÈ˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÈ ÈÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ÓÏ ‰Ú·ˆ‰ È˜˙Ù ˙˜ÙÒ‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˙Â¯ÈÁ·‰ È¯„Ò
˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈ ÌÈ˜˙Ù‰˘ ÁÈË·˙ ÊÎÂ¯Ó ÔÙÂ‡· ‰Ú·ˆ‰‰ È˜˙Ù ˙ÒÙ„‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙Â¯ÈÁ·‰
.Ì˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÏ˜˙‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÌˆÓˆ˙Â ‰ÒÙ„‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÏÈÊÂ˙ ,˜ÂÁ‰

אפסו הציוד הקשיח
ארבע עיריות שנבדקו )גבעת שמואל ,כפר קאס ,מעלה אדומי ותל אביביפו( שמרו במחסני
את הציוד הקשיח )או את מרביתו( ממועד בחירות אחד למשנהו.
עיריית מעלה אדומי הסבירה למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי שמירת הציוד הקשיח שנותר
תקי מבחירות לבחירות במחסני העירייה מביאה לחיסכו ניכר במשאבי .עוד הסבירה העירייה
כי נעשה שימוש בערכות הקלפי ללימוד נושא הבחירות והדמוקרטיה בבתי הספר.
עיריית תל אביביפו בדקה ב ,19.11.08לאחר מועד הבחירות ,את כדאיות האחסו מהבחינה
הכלכלית .הבדיקה העלתה כי האחסו של הציוד הקשיח )פרגודי וקלפיות( אינו כדאי בהתחשב
בכמויות הציוד הנאס #ושוויו ,בי היתר משו שמדובר בעיקר בחומר רגיש למי ,ללחות ,לנזקי
פגיעה ,ללח 1וללכלו ,%ולכ נית להגדירו כציוד מתכלה .ע זאת המלי 1מנהל המצאי העירוני
לאסו #את "השפודי" לפתקי ההצבעה ,שערכ כ 30,000ש"ח ונפח אחסונ קט ,ולהעביר
למחסני העירייה.
עיריית תל אביביפו הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי נבדקה כדאיות אחסו הציוד
במחסני העירייה )מדובר בכ 600תיבות קלפי ו 1,000פרגודי( למש %כחמש שני .מבחינת
__________________

56

בעניי זה ציי מנהל הבחירות של עיריית תל אביביפו כי לקראת הבחירות לכנסת רוכש משרד הפני
בעוד מועד כמויות גדולות מאוד של הנייר המיוחד המשמש להדפסת פתקי הצבעה ,והוא מאחס
אותו עד מועד הבחירות.
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עלות הרכישה ,עלות ההובלה ,עלות האחסו ,נפח הציוד ,התחזוקה ,הבלאי ,עלות איסו #הציוד
מהקלפיות וההשמשה בתו האחסו .התברר כי עלות ההובלה שקולה לעלות איסו #הציוד ,וכי
עלות ארגו הציוד ,עלות הטיפול והתחזוקה השנתיי ועלות נפח האחסו גבוהי ועל כ הדבר
אינו משתל מהבחינה הכלכלית ג בהתחשב בשיקולי כגו זמינות הציוד .בסופו של דבר
הוחלט שהאיסו #והאחסו של ארגזי הקלפיות והפרגודי אינ כדאיי .לפיכ %הנחתה ועדת
הבחירות את המוסדות להשתמש בציוד או להעבירו למחזור ,בי היתר משיקולי של שמירה על
איכות הסביבה.
עיריית תל אביביפו הוסיפה כי פנתה בכתב למפקח הארצי על הבחירות ולמנכ"ל ועדת הבחירות
המרכזית והציעה לה להשתמש בציוד זה במסגרת מערכת הבחירות לכנסת שהתקיימה שלושה
חודשי לאחר מכ ,אול פנייה זו לא נענתה.
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי כל רשות מקומית אחראית לקבל החלטה בדבר אפסו הציוד
שלה ואי זה תפקידו של משרד הפני.
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂ˜˘È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘Ï ,Â˜ÏÁ Â‡ „ÂÈˆ‰ ÔÂÒÁ‡ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· Úˆ·Ï
.˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ ÏÎ· „ÂÈˆ‰ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰ÈÈ˜ ˙ÓÂÚÏ ,˙ÂÈ„È˙Ú

הפצת מנעולי קלפי לרשויות המקומיות
במכתבו של המנהל הלוגיסטי של הבחירות שנשלח באוגוסט  2008למרכזות המחוזיות ולמפקח
הארצי )להל  המסמ (%הוא הודיע לה על "תכנית הפצה" של סוגרי מתכת לתיבות הקלפי
)"פלומבות"( )להל  הסוגרי( לששת המחוזות של משרד הפני .על פי המסמ ,%מ2.11.08
יסופקו לששת המחוזות  9,980סוגרי בס %הכול.
בחודשי אוגוסטאוקטובר  2007פנה המפקח הארצי לארבע חברות כדי לקבל הצעות מחיר
לאספקת הסוגרי .המחירי שהוצעו למפקח הארצי היו בס 1.200.73 %ש"ח ליחידה.
המפקח הארצי רכש מאחת החברות ,שהצעתה הייתה הזולה ביותר 50,000 ,סוגרי בסכו כולל
של  42,158ש"ח .בעניי זה העלתה הבדיקה את הממצאי האלה:
)א (

לא נמצא מסמ %שממנו נית ללמוד מי אישר את ההתקשרות ע החברה.

)ב( לעובדי משרד מבקר המדינה לא הומצא טופס הזמנה בחתימתו של המפקח הארצי או
מטעמו.
לא נמצא הסבר לכ %שנרכשו  50,000סוגרי א #שלפי תכנית ההפצה היה צור %בפחות
)ג(
מ 20%מכמות זו.
)ד( בתכנית ההפצה לא נמצא פירוט של הרשויות המקומיות שלה מיועדי הסוגרי ושל
מספר הסוגרי שיחולקו לכל רשות.
)ה( המפקח הארצי לא הוציא חוזר או הנחיה למנהלי הבחירות או לרשויות המקומיות בדבר
כוונתו לחלק סוגרי ,והוא ג לא הורה לה שלא לרכוש אות בעצמ.
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)ו( בדיקת רכישת הציוד לבחירות ב 15רשויות מקומיות 57העלתה שכול רכשו סוגרי
בעצמ ,ולמרבית לא היה ידוע שנית להשיג אות בחינ אצל המפקח הארצי.
על פי תעודת המשלוח של הספק ,הסוגרי סופקו בפועל ב ,9.11.08פחות מ 48שעות
)ז(
לפני התחלת ההצבעה ביו הבחירות ,ומכא שה לא חולקו לרשויות מקומיות לפני הבחירות;
בתיקי המפקח הארצי לא נמצא כל מסמ %שיעיד למי חולקו סוגרי )בסיבוב הראשו( ,א ה אכ
חולקו.
)ח( לא נית לדעת כמה סוגרי נמצאי כיו ברשות המפקח הארצי או ברשות המחוזות והיכ
ה מאוחסני.
המפקח הארצי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשל מגבלות תקציב בשני "שוטפות",
נרכשי בשנת בחירות מנעולי קלפי בכמות המיועדת להספיק ג לשני הבאות ,וכי המנעולי
שנרכשו שימשו ג לבחירות למועצות האזוריות שהתקיימו בינואר .2009
ÌÈ¯‚ÂÒ‰ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈÈÚ· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ÍÂÒÁÏ ÔÂÈÒ ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ‡Ï˘ ˙„ÓÏÓ
·,˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ ÔÏÏÎ· ,˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ 2013 ˙˘ „Ú Â˜ÙÂÒÈ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ
Á˜ÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ .˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ ÌÈ¯‚ÂÒ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Â¯‡˘ÈÈ ,˘Î¯˘ È‡ÏÓ‰Ó ÌÈ¯‚ÂÒ
˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· Ì˙˜ÙÒ‡Â ÌÈ¯‚ÂÒ ˙˘ÈÎ¯ È·‚Ï ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó ˘·‚È Èˆ¯‡‰
.‰ÈÙ ÏÚ ÏÚÙÈÂ

פרסו תוצאות הבחירות
חוק הבחירות קובע כי הודעה על תוצאות הבחירות תפורס ברשומות בתו 21 %ימי מיו
הבחירות .א התקיימו בחירות חוזרות לראשות רשות ,תפורס ההודעה בתו 21 %יו מיו
הבחירות החוזרות ]סעי)71 #א([.58
ב 11.11.08התקיימו בחירות ל 159רשויות מקומיות ,מה  12רשויות מקומיות ביהודה ושומרו.
אשר על כ ,הודעה על תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות שאינ ביהודה ושומרו הייתה
אמורה להתפרס עד .591.12.08
__________________
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העיריות אור יהודה ,אשקלו  ,גבעת שמואל ,יהודמונוסו  ,כרמיאל ,מודיעי מכבירעות ,מעלה
אדומי ,נצרת ,נתניה ,עכו ,פתח תקווה ,קריית אונו ורחובות והמועצות המקומיות אורנית וכפר יונה.
בהודעה יש לפרט את כינוייה ואותיותיה של רשימות המועמדי שאושרו ואת ההתקשרויות בי
רשימות המועמדי; את המספר הכולל של הבוחרי שהצביעו בתחו הרשות המקומית; את המספר
הכולל של הקולות הכשרי שניתנו בבחירות; את המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולי; את
מספר הקולות הכשרי שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדי; את מספר המנדטי שבה זכתה כל
אחת מרשימות המועמדי; את שמות האנשי שנבחרו להיות חברי המועצה מכל רשימה.
בתקנו המועצות המקומיות )יהודה והשומרו ( ,התשמ"א ,1981נקבע כי המפקח הארצי יפרס
הודעה על התוצאות תו $שבעה ימי מיו הבחירות ,ומנהל הבחירות ידאג לפרסמה כמודעה על כל
לוחות המודעות ביישוב.
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הבדיקה העלתה כי תוצאות הבחירות בכל הרשויות שאינ ביהודה ושומרו 60לא פורסמו
ברשומות במועד כפי שנקבע בחוק ,אלא כדלהל :ביו ה 22שלאחר הבחירות התפרסמו בילקוט
הפרסומי תוצאות הבחירות של  59רשויות מקומיות .61ביו ה 23התפרסמו התוצאות של 41
רשויות מקומיות נוספות .62ביו ה 26התפרסמו התוצאות של  15רשויות מקומיות נוספות.63
ביו ה 30התפרסמו תוצאות של רשות מקומית נוספת )עיריית יבנה(.
עוד עולה כי בימי  4436התפרסמו ברשומות תוצאות הבחירות של עוד  33רשויות מקומיות.64
יותר מ 50יו לאחר מועד הבחירות פורסמו תוצאות הבחירות של שבע רשויות מקומיות נוספות
כלהל 55 :יו אחרי הבחירות פורסמו התוצאות בארבע רשויות מקומיות )אבו גוש ,בית דג,
טירת כרמל ויקנע עילית( ,ו 70יו אחרי הבחירות התפרסמו ברשומות תוצאות הבחירות של
שתי רשויות נוספות )מעלותתרשיחא ובית ג'( ,ואילו תוצאות הבחירות לראשות עיריית אור
יהודה התפרסמו רק ב  8.2.09כשלושה חודשי לאחר הבחירות.
תוצאות הבחירות בשש רשויות מקומיות התפרסמו פעמיי ,כלהל :קריית גת )ב7.12.08
וב ,(22.12.08נצרת עלית )ב 4.12.08וב ,(22.12.08בית דג ) 3.12.08ו ,(4.1.09ראשות עיריית
עכו )ב 4.12.08וב ,(18.12.08מועצת עיריית חיפה )ב 17.12.08וב (19.1.09ומועצת עיריית
קלנסווה )ב 18.12.08וב .(4.1.09תוצאות הבחירות לראשות עיריית הרצלייה ולראשות מועצת
כפר ברא לא פורסמו כלל.
__________________
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נושא פרסו התוצאות ברשויות המקומיות ביהודה ושומרו לא נבדק.
אבו סנא  ,או אל פח ,אור יהודה )לא כולל התוצאות לראשות העירייה( ,אור עקיבא ,אזור ,אכסאל,
אליכי  ,אלעד ,אשקלו  ,באר יעקב ,באר שבע ,בועיינהנוג'דאת ,ביר אלמכסור ,בית דג  ,בנימינה
גבעת עדה ,בני עי"ש ,בת י ,גבעת שמואל ,גבעתיי ,ג'דידהמכר ,גדרה ,ג'לג'וליה ,ג יבנה ,גני
תקווה ,ג'סר אזרקא ,ג'ש )גוש חלב( ,דייר חנא ,דימונה ,הרצלייה )לא כולל התוצאות לראשות
העירייה( ,זיכרו יעקב ,זרזיר ,חולו  ,חורה ,חורפיש ,טבריה ,טמרה ,יאנוחג'ת ,יבניאל ,יהוד
מונוסו  ,כאוכב אבו אלהיג'א ,כוכב יאיר ,כעביהטפאשחג'אג'רה ,כפר ורדי ,כפר יאסי& ,כפר
יונה ,כפר קאס ,כפר קרע ,כפר תבור ,כרמיאל ,להבי ,לקיה )לא כולל התוצאות לראשות המועצה(,
מג'אר ,מגדלהעמק ,מזכרת בתיה ,מזרעה ,מעיליא ,צפת ,קדימהצור וקריית אונו.
אב יהודה ,בסמת טבעו  ,יפיע ,כאבול ,כפר כמא ,מטולה ,מצפה רמו  ,משהד ,נהרייה ,נס ציונה,
נצרת ,נצרת עלית ,סאג'ור ,סביו  ,סח'ני  ,עומר ,עילבו )לא כולל מספר הקולות הכשרי שניתנו לכל
אחת מרשימות המועמדי( ,עילוט ,עי מאהל ,עכו )לא כולל הכינויי והאותיות של רשימות
המועמדי שאושרו ,את ההתקשרויות בי רשימות המועמדי ,את מספר הקולות הכשרי שניתנו
לכל אחת מרשימות המועמדי ,את מספר המנדטי שבה זכתה כל אחת מרשימות המועמדי ואת
שמות חברי המועצה שנבחרו( ,עראבה ,פוריידיס ,פרדס חנהכרכור ,פרדסייה ,פסוטה ,פקיעי
)בוקייעה( ,פתח תקווה ,קצרי  ,קריית ביאליק ,קריית טבעו  ,קריית י ,קריית עקרו  ,קריית שמונה,
ראמה ,ראש העי  ,ראש פינה ,רהט ,רחובות )לא כולל הכינויי והאותיות של רשימות המועמדי
שאושרו ,התקשרויות בי רשימות המועמדי ,מספר הקולות הכשרי שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדי ,מספר המנדטי שבה זכתה כל אחת מרשימות המועמדי ושמות חברי המועצה
שנבחרו( ,רמת ישי ,שבלי או אל ג'נ ושפרע.
קריית אתא ,קריית גת ,קריית מוצקי  ,קריית מלאכי ,ראשו לציו  ,ריינה ,רכסי ,רמת ג  ,רמת השרו ,
רעננה ,שגבשלו ,שוה ,שלומי ,שעב ותל שבע.
אילת ,אשדוד ,בית שא  ,בית שמש ,בני ברק ,ג'ולס ,הוד השרו  ,חדרה ,חיפה ,חצור הגלילית ,טירה,
ירושלי ,כסיפה ,כפר ברא )לא כולל את תוצאות הבחירות לראשות המועצה(; כפר סבא ,כפר
שמריהו ,מבשרת ציו  ,מודיעי מכבירעות ,מיתר ,נצרת עילית ,נשר ,נתיבות ,נתניה ,עג'ר ,עכו
)כלל התוצאות( ,עפולה ,קלנסווה ,קריית גת ,רחובות )תוצאות הבחירות לראשות העירייה( ,רמלה,
שדרות ,תל אביביפו ותל מונד.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

„Â‚È· Ô„ÚÂÓ· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÂÒ¯Ù-È‡ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÁ‰ Ì˜¯Ó· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚Ù ,·¯ ¯ÂÁÈ‡· Ô‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÔÓÂÒ¯Ù Ë¯Ù·Â ,˜ÂÁÏ
ÌÚˆ·Ï Ô˙È˘ ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÎ Ï˘ Ì·ÂÎÈÚÏ Ì¯‚˘ ÌÂ˘Ó ,ÈË¯˜ÂÓ„‰
¯˜ .˙ÂÓÂ˘¯· ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי  שלא כבמערכות בחירות קודמות  היה
קושי מיוחד בפרסו תוצאות הבחירות במועד ,וכי במסגרת הפקת הלקחי מתוכננות לעתיד
הפעולות האלה :מנהל הבחירות ימסור את התוצאות כקוב 1ולא בפקס; ג הודעת התוצאות
המופקת ממערכת הבחירות תופק כקוב 1ולא כעותק מודפס ,על מנת להקל על העבודה מול
משרד המשפטי ומנהלי הבחירות; בלשכת המפקח ימונה עובד אחד שירכז את הטיפול בפרסו
התוצאות וכ יינקטו סנקציות נגד מנהל בחירות שלא ישלי את הפעולות הנדרשות לאחר יו
הבחירות.

קולות פסולי
בחוק הבחירות נמנו הסיבות לפסילת קולות ,ובכלל :פתק הצבעה שאינו מתאי להוראות;
שלושה פתקי הצבעה לבני זהי או יותר בתו %מעטפת הצבעה אחת לרשימה אחת; שלושה
פתקי הצבעה צהובי זהי או יותר בתו %מעטפת הצבעה אחת לראש הרשות; פתק הצבעה )לב
או צהוב( ריק; מעטפת הצבעה כשרה )לבנה או צהובה( ריקה ללא פתק; שני פתקי הצבעה שוני
למועצת הרשות או לראשות הרשות באותה מעטפה.
בבחירות למועצה בכלל הרשויות המקומיות נמנו למעלה מ 63,000קולות פסולי )כ2.6%
ממספר המצביעי( .מניתוח תוצאות ההצבעה בבחירות לרשויות שהתקיימו בנובמבר 2008
עולות שתי תופעות בולטות:
 .1ב 17רשויות מקומיות 14 ,מה מהמגזר הלא יהודי ,היו יותר מ 4%קולות פסולי; בארבע
מה היו יותר מ 6%קולות פסולי.65
 .2רק בחמש רשויות )כול מועצות מקומיות( היה שיעור הקולות הפסולי קט מ :1.5%בהר
אדר ובלהבי   ;1.4%בסביו   ;1.3%בכפר ברא   1.0%וביאנוחג'ת  .0.9%
„„ÂÓ˙‰Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ˙Â‚‰˙‰ ÈÒÂÙ„ ¯˙‡Ï È„Î ÌÈÂ˙‰ ˙‡ Á˙È ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˙ÂÏÂ˜‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ‰˜„· ‡Ï ,Ï˘ÓÏ .ÌÈ¯˘Î‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ
ÌÈÏÂÒÙ‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ ‰Ó ˜„· ‡Ï Ì‚ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó .‰ÏÈÒÙ‰ È‚ÂÒ ÈÙÏ ÌÈÏÂÒÙ‰
··˙ÂÈÂ˘¯ ÂÏÈ‡·Â Ì˙ÏÈÒÙÏ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó ,(2003 ˙˘·) ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙Â¯ÈÁ
ÈÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÔÈÎ‰˘ ˙Â¯È˘‰ È¯È„˘˙·Â ,ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ˜ Ï˘ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘ ˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó
ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ È„Î ,˙ÂÏÂ˜ ˙ÏÈÒÙÏ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÌÈ‚„È˘ ¯È„˘˙ ·ÏÂ˘ ‡Ï ˙Â¯ÈÁ·‰
.ÌÈÏÂÒÙ‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ¯˘Ù‡‰
__________________

65

במג'אר הסתכ מספר הקולות הפסולי ב ;6.1%בכעביהטפאשחג'אג'רה ב ;6.6%בכפר כנא
ב 7.7%ובזרזיר ב.8.4%
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המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אכ לא נעשה ניתוח של סוגי פסילת
הקולות ,וייתכ שיש לכ %מקו .ע זאת ,המשרד נקט כמה פעולות על מנת להדרי %את הבוחרי
כיצד להצביע בלי שקול ייפסל ,ובכלל זה פרסו מודעה מפורטת בדבר אופ ההצבעה ובדבר
קולות פסולי שנתלתה מחו 1לכל קלפי ובתו %פרגוד ההצבעה; בטלוויזיה ובאתר משרד הפני
שודר תשדיר הסברה לציבור בנושא זה.
:‰¯·Ò‰‰ ¯È„˘˙· ‰¯„Â˘ ¯˘‡ ‰ÓÒÈÒ· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"ÏÏÎÈÈ ÏÂ˜‰˘ È„Î ÚÈ·ˆ‰Ï ˘È „ˆÈÎ - ÛÒÂ ·ÈÎ¯Ó ˘È‚„‰Ï ˘È "ÚÈÙ˘Ó - ÚÈ·ˆÓ˘ ÈÓ
·,ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÚÈÙ˘‰Ï ÏÎÂÈÂ ÌÈ¯˘Î‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ÔÈÈÓ
·˙ÂÓ¯Â‚‰ ˙Â·ÈÒÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰ÏÂ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ,˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ
.ÌÈÏÂÒÙ‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î Â· ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ,˙ÂÏÂ˜ ˙ÏÈÒÙÏ

שיעורי ההצבעה לרשויות המקומיות
השתתפות התושבי בהצבעה בבחירות לרשויות המקומיות חשובה במיוחד נוכח ההשפעה
הניכרת של פעולות הרשות המקומית והעומד בראשה על חיי היויו שלה בתחומי שוני,
ובכלל זה איכות החינו %של ילדיה בכל הזרמי ובכל הגילי; מידת ניקיו הרחובות ,איכות
הגינו ויצירת "ריאות ירוקות" ביישוב; בניית מרכזי תרבות וסיפוק צורכי הפנאי והספורט; מת
רישיונות בנייה; סיפוק שירותי דת מתאימי; דאגה להקמת תשתיות נאותות של מי ,ביוב ,ניקוז
ותאורה; הסדרת מקומות חניה ברחבי היישוב.
באוגוסט  2008פרס משרד הפני באמצעי התקשורת )רדיו ,טלוויזיה ואינטרנט( תשדירי שירות
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות .מטרת העיקרית הייתה להביא לידיעת הציבור כי הבחירות
מתקרבות ,וכי כדי שיוכלו להצביע עליה לבדוק א שמותיה מופיעי בפנקס הבוחרי.
התשדירי ניסו לעודד ג קבלת מידע בנוגע לבחירות באמצעות אתר משרד הפני באינטרנט
ובמוקד שאליו נית לפנות לבירורי .פרטי בדבר המוקד פורסמו ג בעיתונות.
מנתוני של שיעורי ההצבעה במערכות בחירות בעבר עולה שבאופ מסורתי שיעור ההשתתפות
בבחירות לרשויות המקומיות קט בהרבה משיעור ההשתתפות בבחירות הכלליות .בבחירות
בנובמבר  2008הסתכמו שיעורי ההצבעה לרשויות המקומיות בכ ,6652%לעומת  64.7%הצבעה
בבחירות הכלליות לכנסת שהתקיימו בפברואר .2009
להל נתוני על שיעורי ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות בשנת :2008
 .1ב 23רשויות מקומיות הסתכמו שיעורי ההצבעה ביותר מ) 90%בארבעה מה א #ביותר
מ .(95%כל הרשויות האלו ה רשויות שאינ יהודיות.
 .2רק בשלוש רשויות שאינ יהודיות היו שיעורי ההצבעה פחותי מ) 80%א %לא פחותי
מ.(73%
__________________
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בשנת  2003הסתכמו שעורי ההצבעה לרשויות המקומיות ב 49.84%בלבד.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

 .3רק בשלוש רשויות מקומיות יהודיות )שתיי מה מועצות מקומיות( היו שיעורי ההצבעה
גדולי מ ;80%לעומת זאת ב 28רשויות מקומיות שאינ יהודיות היו שיעורי ההצבעה גדולי
מ) 80%וקטני מ.(90%
 .4שיעור ההצבעה בערי היהודיות נמו %בהרבה משיעור ההצבעה במועצות המקומיות.
לדוגמה ,כל  16היישובי שבה נרש שיעור הצבעה נמו %ה ערי.
.5

בחמש ערי )תל אביביפו ,חיפה ,בת י ,חולו ורמת ג( נרש שיעור הצבעה קט מ.40%

 .6בכל המועצות המקומיות ביהודה ושומרו נרשמו בי  65ל 79אחוזי הצבעה; ג כא
נרשמו בשתי הערי )אריאל ומעלה אדומי( שיעורי הצבעה קטני יותר )כ 55%וכ.(61%
ניתוח דפוסי ההצבעה מלמד על שלוש תופעות בולטות:
.1

שיעורי הצבעה גדולי מאוד במגזר הלא יהודי .במגזר זה כמעט כול מצביעי.

.2

שיעורי הצבעה קטני במגזר היהודי ובייחוד בערי.

 .3במגזר היהודי ביהודה ושומרו שיעורי ההצבעה גדולי בהרבה משיעורי ההצבעה בשאר
יישובי המגזר היהודי ,א %עדיי קטני במידה ניכרת מאלה שביישובי המגזר הלא יהודי.
¯˜ÈÚ· ,ËÂ˜Ï ‰È‰È Ô˙È ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡· „ÂÁÈÈ· ,‰Ú·ˆ‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰ Ì˘Ï ,È˙¯·Ò‰‰ ¯Â˘ÈÓ
˘.È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ¯Ú :È¯˜ ,„ÁÂÈÓ· ÌÈË˜ ÂÈ‰ ‰Ú·ˆ‰‰ È¯ÂÚÈ
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי אי חולק על חשיבות
ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות; יש כמוב מקו לנקיטת פעולות נוספות בתחו ובכלל
זה תגובש תכנית לריכוז מאמ 1הסברתי מיוחד ברשויות שבה נרשמו שיעורי הצבעה קטני.
המפקח הארצי הוסי #כי לש הגדלת שיעורי ההצבעה נדרשת חשיבה כללמערכתית על מנת
לטפל בגור לבעיה ולא רק בתופעה עצמה .ע זאת ,בתכנית העבודה של המפקח ,אשר קיבלה
את אישור הנהלת המשרד ,מתוכננת פעילות הדרכה והסברה בבתי הספר העליסודיי במסגרת
שיעורי האזרחות )הטעונה ,כמוב ,אישור ממשרד החינו ,(%המיועדת להגביר את התודעה
האזרחית והדמוקרטית בקרב התלמידי ולהעלות את שיעורי ההצבעה בקרב וא #להכשיר את
המתאימי לשמש מזכירי ועדות קלפי.
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היערכות הרשויות המקומיות לבחירות
תקצוב הבחירות
 .1בסעי 10 #לחוק הבחירות נקבע כי "ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתו%
קופת הרשות המקומית" .מדובר בעיקר בהוצאות על שכר מזכירי ,סדרני ומאבטחי,
ובהוצאות על רכישת ציוד לקלפיות וציוד משרדי.
 .2בחוברת ההנחיות להגשת תקציב הרשות המקומית לשנת  ,2008שפרס המינהל לשלטו
מקומי במשרד הפני בנובמבר  ,2007התבקשו כל הרשויות המקומיות שיתקיימו בה בחירות
בשנת  2008לכלול בתקציב סעי #ייעודי העוסק בהוצאות הבחירות .עוד נאמר בהנחיות כי
"בקביעת הסכו בסעי #זה ,עליכ להביא בחשבו ,בי היתר ,הכנת קלפיות ופרגודי לכל קלפי,
ציוד משרדי לוועדת הקלפי ,תשלומי לסדרני בקלפיות ולעובדי רשות אחרי בקשר לארגו
הבחירות ,ארגו ציוד ופיזורו ,הדפסת מודעות של מנהל הבחירות וועדת הבחירות המחויבות לפי
חוק הדפסת שילוט לקלפיות ,שירותי מזכירות למנהל הבחירות וכו'" .67ביולי  2008הופ 1בקרב
הרשויות חוזר מס'  ,1שפרס המפקח הארצי ,ובו נוסח דומה.
משרד מבקר המדינה בדק את האופ שבו תקצבו  29רשויות מקומיות 68את מערכת הבחירות
לרשויות המקומיות והעלה את הממצאי האלה:
)א( עיריות גבעת שמואל ,סח'ני ורחובות לא ייחדו בספר התקציב לשנת  2008סעי #ייעודי
להוצאות הכרוכות בבחירות .69עיריית סח'ני רשמה את הוצאות הבחירות בסעי" #הוצאות חד
פעמיות" ,שבו עמד לרשותה תקציב בס 80,000 %ש"ח שאושר .בפועל הסתכמו הוצאות הבחירות
בסח'ני בכ 187,000ש"ח.
עיריית סח'ני הסבירה בתשובה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי עיקר הגירעו )לאחר
שמשרד הפני העביר לעירייה את שכר מזכירי ועדות הקלפי( נוצר עקב דרישת המשטרה ערב
הבחירות לתגבר את האבטחה בקלפיות.
˙‡ Â·ˆ˜˙ ‡Ï˘ ÏÚ ˙Â·ÂÁ¯Â ÔÈ'ÁÒ ,Ï‡ÂÓ˘ ˙Ú·‚ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ ÈÙÏ ‡Ï˘ Â‡ˆÂ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰˘ ÏÚÂ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ
.(1985-‰"Ó˘˙‰) ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ

__________________
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סעי  ,13עמ'  6בחוברת ההנחיות להגשת תקציב הרשות המקומית לשנת .2008
עיריות אור יהודה ,אור עקיבא ,אשדוד ,אשקלו ,באר שבע ,בית שמש ,גבעת שמואל ,חדרה ,חיפה,
טבריה ,טירת כרמל ,יהוד"מונוסו ,ירושלי ,#כרמיאל ,מודיעי"מכבי"#רעות ,מעלה אדומי ,#נהרייה,
נצרת ,נתניה ,סח'ני ,עכו ,קריית אונו ,קריית גת ,קריית שמונה ,רחובות ,שפרע #ותל אביב"יפו,
והמועצות המקומיות אורנית וגבעת זאב.
ההוצאות של עיריית רחובות לבחירות הסתכמו בכ" 1.57מיליו ש"ח ,ואלו של עיריית גבעת שמואל
בכ" 67,000ש"ח בלבד.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

)ב(  19רשויות מקומיות 70אמנ ייעדו תקציב להוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ,א%
הקצו לכ %סכו כולל שהתבסס בדר %כלל על הוצאותיה במערכת הבחירות בשנת  .2003בידי
מרבית לא נמצא תחשיב מפורט של הוצאות הבחירות הצפויות לסוגיה.
עיריית כרמיאל הסבירה למשרד מבקר המדינה כי משרד הפני לא הנחה את הרשויות בדבר
שיעור התקציב שיש לקבוע בספר התקציב ולכ הוכ אומד על בסיס ההוצאות לשנת ,2003
בהנחה שהיק #ההוצאות יהיה דומה .עיריית חיפה הוסיפה כי א #היא עשתה כ ,כיוו שרק בשלבי
ההתארגנות הסופיי נית היה להכי ִמפרט ובו דיווח על אופ חלוקתו של הסכו הכולל ,וכי
המפרט כאמור צוי בניירות העבודה .המועצה המקומית אורנית הסבירה כי כשמדובר בסכו קט
)כ 20,000ש"ח( אי טע ואי היגיו להפריד למספר רב של סעיפי שכל אחד מה מתוקצב
בסכו קט ,ולפיכ %התקציב הוכ לפי הבחירות הקודמות בתוספת מקד התייקרות מסוי.
)ג( עיריות ירושלי ומודיעימכבירעות ייעדו תקציב להוצאות שמקור בשני סוגי פעולות
בלבד :האחד  תשלו שכר למזכירי ועדות קלפי )שמומ ברובו מהשתתפות משרד הפני(;
והשני  תשלו שכר לעובדי נוספי ולפעילויות אחרות הנוגעות לבחירות.
)ד( רק עיריות אור יהודה ,באר שבע ותל אביביפו הכינו ג תקציב למימו סיבוב בחירות
נוס #א יידרש הדבר .יצוי כי מאחר שלא התקיי בה סיבוב שני ,הסתכמו העודפי שנוצרו
בתקציב הבחירות שלה בכ 86,000ש"ח 231,000 ,ש"ח ו 2,260,000ש"ח ,כסדר הרשויות.
עיריית תל אביביפו מסרה בתשובה למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה שיש מקו לחייב
בחקיקה או בהנחיות את כל הרשויות להקצות תקציב לסיבוב שני ולא להשאיר זאת לשיקול דעת
של הרשויות המקומיות .בתקופת בחירות מוסדות העירייה )מועצת העיר וועדותיה ובכלל זה
ועדת כספי( אינ פועלי ,ועל כ במקרה של סיבוב בחירות שני אי דר %חוקית להיער %לקראת
בחירות אלו א אי נערכי לכ %מראש.
)ה(  19רשויות מקומיות לא אמדו כראוי את הוצאות הבחירות והקצו לה תקציב חסר.
לדוגמה ,ההוצאות של עיריית נתניה חרגו בכ) 60%כ 604,000ש"ח( מהסכו שתקצבה
העירייה ,ההוצאות של עיריית אשקלו בכ) 107%כ 481,000ש"ח( ,הוצאות עיריית קריית אונו
בכ) 138%כ 207,300ש"ח( .71עיריית טבריה חרגה מהסכו שתקצבה בכ) 421%כ210,600
ש"ח( ,ועיריית שפרע ב 178,384) 162%ש"ח(.
עיריית נתניה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי במהל %הבחירות נוספו
לעירייה הוצאות שלא היו קיימות בבחירות קודמות ,כגו עלות העסקת מאבטחי ,עלות העסקת
עשרות מזכירי נוספי מכיוו שהסיעות לא שלחו נציגי משלה לקלפיות ,עלות פרסו כפולה
מבעבר ,עלות הקמת לוחות מודעות והוצאות שנגרמו בגלל הגדלת כמות הקלפיות בעיר.
עיריית קריית אונו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי משרד הפני לא קבע
כי על הרשות לחזות "כי יתקיי סיבוב בחירות שני".
עיריית עכו הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי החריגה מתקציב הבחירות )בס%
כ 69,000ש"ח( מקורה בהגדלה ניכרת בהיק #האבטחה ובמספר הסדרני שנועדו למנוע פגיעה
במערכת הבחירות בעקבות פריצת המהומות הנרחבות בעיר בסמו %לפני הבחירות .הגדלה זו לא
הובאה בחשבו בעת הכנת התקציב.
__________________
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אורנית ,אור עקיבא ,גבעת זאב ,חדרה ,חיפה ,טבריה ,טירת כרמל ,יהוד"מונוסו ,כרמיאל ,מעלה
אדומי ,#נצרת ,נתניה ,סח'ני ,עכו ,קריית אונו ,קריית גת ,קריית שמונה ,שפרע #ותל אביב"יפו.
בעיריות אשקלו וקריית אונו התקיי #סיבוב בחירות שני.
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עיריית טבריה העירה בעניי זה ,כי הוצאות הבחירות "נטו" הסתכמו ב 50,000ש"ח כיוו ששאר
הוצאות הרשות בגי הבחירות כוסו על ידי משרד הפני.
עיריית מעלה אדומי הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי החריגה מ התקציב הייתה
מזערית ונגרמה בשל שני סעיפי הוצאה שלא נחזו מראש :החלטת הממשלה בדבר קיו
הלימודי ,אשר חייבה את העירייה להתקי מתקני גידור וחציצה כדי לאפשר מהל %תקי של יו
הלימודי ,וכ החלטת העירייה לממ את משדר ליל הבחירות של הטלוויזיה הקהילתית
המקומית ,אשר שודר בשידור ארצי ישיר בערו 1המקומי.
2007 ¯·Ó·Â· ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ˆÙÂ‰˘ ‰ÈÁ‰‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯È‰·‰Ï ‰È‰ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰· È„ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙ÈÂ˜ÏÂ ˙ÈÏÏÂÎ ‰˙ÈÈ‰
‡„ÂÂÏÂ Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ô‰ ‰Ó „ÚÂÓ „ÂÚ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˘˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÈÏ‡È¯ ‰È‰È ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÔÈÈ¯Â˘È˘ ·Èˆ˜˙‰
Ì˙Â‡ „ÚÈÈÏÂ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.¯·Ú· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ,ÌÈÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È‚ÂÒÏ

מזכיר ועדת הקלפי
בחוק הבחירות נקבע כי מנהל הבחירות של הרשות המקומית ימנה ,בהתייעצות ע ועדת
הבחירות של הרשות ,מזכיר אחד לכל ועדת קלפי ,וכי הוא רשאי למנות ג מזכירי שאינ תושבי
אותה רשות מקומית .משרד הפני מעביר לרשויות המקומיות את הכספי המיועדי לתשלו
שכר של המזכירי.
בחוק ,בתקנות ובחוזרי שפרס המפקח הארצי בנוגע לבחירות נקבעו תפקידיו של מזכיר הקלפי
כדלהל :קבלת החומר והציוד ,העברתו למקו הקלפי ושמירתו; זיהוי המצביעי; עזרה ליו"ר
ועדת הקלפי בשמירת הסדר במקו הקלפי; סיוע לוועדת הקלפי ברישו הפרוטוקולי ובמילוי
הטפסי והגיליונות ובחתימה עליה; אריזת חומר הבחירות בסיו עבודת הקלפי והעברתו לידי
מנהל הבחירות.
על מזכירי ועדות הקלפי מוטלת אחריות כבדה ועומס רב ,וה הפכו לציר המרכזי שסביבו מתנהל
יו הבחירות לרשויות המקומיות .הסיבה העיקרית לכ %היא שהרשימות בבחירות לרשויות
המקומיות אינ מקבלות מימו מיוחד לחברי ועדות קלפי ,ולכ התעורר קושי למצוא די מתנדבי
שיסכימו לשמש חברי ועדות קלפי.
המפקח הארצי פרס ב 10.9.08נוהל מינוי מזכירי ועדת קלפי )להל  נוהל מינוי מזכיר( ושלח
אותו למרכזי הבחירות ולמנהלי הבחירות ברשויות המקומיות .מטרת הנוהל" :לקבוע כללי
למינוי מזכירי ועדות קלפי ,תו %הבטחת ביצוע פעילות ועדת הקלפי ,כהלכה ועל פי החוק" .בנוהל
נקבעו העקרונות לבחירת המזכירי ,ובכלל הפעולות שעליה לנקוט טר בחירת ,אמות
המידה לבחירת מועמדי למזכיר והתנאי לקבלת לתפקיד.
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משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שננקטו במסגרת מינוי מזכירי ועדות הקלפי ב 29רשויות
מקומיות ,72לרבות השכר שנקבע לה ,אופ גיוס ותהלי %מינוי והדרכת .להל הממצאי
שהועלו:
שכר המזכירי
בהצעת התקציב שהגיש משרד הפני לשנת  2008נקבע כי שכרו של מזכיר ועדת קלפי בבחירות
לרשויות המקומיות יהיה  1,725ש"ח.73
ע סדרת הפעולות הנדרשות ממזכיר ועדת קלפי נמנות הדרכה במש 54 %שעות נוס #על שעות
העבודה קוד לבחירתו ולהסמכתו לתפקיד; תדרי %וקבלת המסמכי וציוד ההצבעה יו לפני
הבחירות; התייצבות בקלפי לפחות חצי שעה לפני ההצבעה ביו הבחירות וסיו פעילותו בשעות
הבוקר המוקדמות שלאחריו .א יוגש ערעור לבית המשפט על תוצאות הבחירות הוא עלול
להידרש לבצע פעולות נוספות.
תפקידו של מזכיר ועדת קלפי בבחירות לרשויות המקומיות כרו %בעבודה מרובה ובשעות עבודה
רבות יותר ממזכיר ועדת קלפי בבחירות לכנסת :עליו למלא שני פרוטוקולי ושתי מערכות של
טפסי וגיליונות )לעומת פרוטוקול אחד בלבד שיש למלא במסגרת הבחירות לכנסת( .ספירת
הקולות בסופו של יו הבחירות היא כפולה  לראשות הרשות ולמועצת הרשות )לעומת פתק אחד
לסיעה אחת בבחירות לכנסת( .מאחר שהיה מחסור בחברי ועדות קלפי ,שאינ מקבלי שכר,
הוטל עומס רב על המזכיר בבחירות אלו בחלק מהרשויות המקומיות ,ולעתי פעלו ועדות קלפי
בהרכב חסר ,ועקב כ %נדרש מזכיר הוועדה לפעול ביחידות )ראו להל(.
למרות האמור לעיל החליט משרד האוצר ,בדיוני שקיי ע משרד הפני בעניי ,להפחית את
השכר )ברוטו( של מזכיר ועדת קלפי ל 1,300ש"ח בלבד .יצוי כי השכר ,לאחר ניכוי מס ,מסתכ
ב 975ש"ח ,והוא אמור לכסות ג את הוצאותיו של המזכיר עבור אש"ל ,הוצאות נסיעה ושימוש
)מרובה( במכשיר הטלפו הנייד.
הועלה כי באפריל  2008מסר המפקח הארצי למשרד האוצר כי הוא מסתייג מההפחתה בשכר
המזכירי .כמו כ מסר המפקח הארצי למנכ"ל משרד הפני בינואר ובספטמבר  2008כי הוא אינו
מסכי להפחתה בשכר המזכירי ,וכי הוא חושש שבעקבות כ %עלול להיווצר מחסור במזכירי
ברמה נאותה .יצוי כי בפועל אכ נוצר מחסור במזכירי ,היה קושי בגיוס מזכירי מתאימי
ומנהלי בחירות נאלצו להעסיק מזכירי שלא עברו הכשרה נאותה )ראו להל(.
ÌÈÙ‰ ¯˘ .ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰ ¯Î˘Ï Ú‚Â· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ‰˙Â˘ ‡Ï ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ˙Â¯ÓÏ
„‡¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙ÂÙÏ ÔÂÎÏ Â‡ˆÓ ‡Ï ,¯· ‰È¯‡ ¯Ó ,Â„¯˘Ó Ï"ÎÓÂ ,˙È¯Ë˘ ¯È‡Ó ¯Ó ,Ê
.‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙Â˘Ï È„Î Â„¯˘Ó È¯ÈÎ·ÏÂ
__________________
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73

עיריות אור יהודה ,אור עקיבא ,אשדוד ,אשקלו  ,באר שבע ,בית שמש ,גבעת שמואל ,חדרה ,חיפה,
טבריה ,טירת כרמל ,יבנה ,יהודמונוסו  ,ירושלי ,כפר סבא ,כפר קאס ,כרמיאל ,מודיעי מכבי
רעות ,מעלה אדומי ,נהרייה ,נצרת ,נתניה וסח'ני  ,והמועצות המקומיות אורנית ,גבעת זאב ,ג'ולס,
חצור הגלילית ,כפר יונה ומבשרת ציו .
ג בבחירות לכנסת ה 18שהתקיימו במרס  2009שול למזכירי ועדות קלפי סכו זהה.
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משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי שכר ליו עבודה וחצי בס 1,300 %ש"ח
ברוטו מגל שכר עבודה חודשי בס %כ 20אל #ש"ח )יותר מפי שניי מהשכר הממוצע במשק(,
ולפיכ ,%בדיוני שהתקיימו בי נציגי אג #התקציבי במשרד האוצר ובי נציגי משרד הפני,
סברו נציגי אג #התקציבי כי השכר האמור ראוי והול .משרד האוצר הוסי #בתשובתו כי ייתכ
שבעיית גיוס המזכירי הייתה נפתרת אילו ההיערכות לכ %הייתה מתבצעת במועד מוקד יותר
וללא הוצאה נוספת של כספי משל המסי )בהתחשב ג בכ %שבאותה תקופה היה המשק שרוי
במשבר כלכלי(.
המפקח הארצי הוסי #בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בתכנו התקציב לשנת  2010נקבע
להשיב את שכר המזכירי על כנו ) 1,725ש"ח( ,ושכר זה אכ שול למזכירי שהועסקו בבחירות
שהתקיימו בערד באפריל .2010
¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ 18-‰ ˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û‡ ,ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ ÏÎÏ Á"˘ 1,700-Î ÂÓÏÂ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰
˘ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ÂÏ‡Ó ‰·¯‰· ˙Â˙ÂÁÙ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘Â ‰Ê „È˜Ù˙· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰
‡¯Î˘ ıÂˆÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ËÏÁ‰ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· „È˜Ù˙ Â˙Â
˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÂÎ· ‰˙ÁÙ‰Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ÂÓ¯‚ ÍÎÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÓÎÒ‰Â ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰
ÌÈ¯ÈÎÊÓ· ‰¯¯· ˙ÈÏ· ‰¯ÈÁ·ÏÂ ,ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯˜ÈÚ· ,„È˜Ù˙‰
˘‡.74‰ÙÂˆÓ‰Ó ˙ÂÎÂÓ ÂÈ‰ ,ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ˙ÂÁÂ„ ÈÙ ÏÚ ,Ì˙„Â·Ú ˙Ó¯Â Ì˙ÂÎÈ
.˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ÔÈ˜˙Â ÈÚÂˆ˜Ó ÏÂ‰È ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Û‡ ÏÂÏÚ ¯·„‰
עיריית כרמיאל ,שמצבה הכספי שפיר ,החליטה לשל לכל מזכיר ועדת קלפי  1,500ש"ח ,בנימוק
שהעומס המוטל על מזכירי הקלפיות מצדיק תוספת כזו .העירייה שילמה מקופתה את תוספת
העלות ) 200ש"ח לכל מזכיר( ,א #שמשרד הפני לא החזיר לה סכו זה.
בעניי זה הסבירה למשרד מבקר המדינה סגנית בכירה למפקח הארצי כי רשות מקומית אינה
רשאית לשל פחות מ 1,300ש"ח למזכיר ועדת קלפי ,א %היא זכאית לשל יותר ,א היא רוצה
בכ .%המפקח הארצי הוסי #בעניי זה כי אכ יש בעייתיות בכ %שבעבור מילוי אותו תפקיד
מקבלי שכר שונה ברשויות מקומיות שונות ,אול לנוכח קיצו 1שכר המזכירי הוא לא הביע
התנגדות לתוספת שכר הניתנת מתקציב הרשות.

__________________
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בעניי זה יצוי כי בדוח הפקת לקחי מהבחירות לרשויות המקומיות )שהומצא למפקח הארצי
ב (20.1.09צוי כי " חלק מהמזכירי לא היו מקצועיי ,לא לקחו את תפקיד ברצינות מספקת וא&
עזבו ברגע האחרו  ,מבלי להתחשב בלח' שנוצר עקב מחסור במזכירי .הדבר הביא להכשרות
מיותרות של אנשי רבי אשר לא לקחו חלק בסופו של דבר במער( הבחירות .במהל( יו הבחירות
התגלו ליקויי במקצועיות המזכירי ,וכ השתמטות מזכירי מתפקיד".
בדוח הפקת לקחי של המפקח הארצי מ 1.2.2009צוינו תשלו השכר הנמו( והעובדה שאי יו
שבתו כגורמי לחולשה המקצועית והתפקודית של מזכירי ועדות קלפי.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

¯ÈÎÊÓÏ Á"˘ 1,300-Ó ¯˙ÂÈ ÌÏ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÈÁ‡ ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜-È‡ .75Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯ÊÂÁ‰Ó „Á‡ Û‡· ‰¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ
‚ÂÈ‡Â ‰˘˜ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Â ÔÊÂ‡Ó Ô·Èˆ˜˙˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‡Ï ˙Ó¯Â
.˙Â„ÈÓ‡ ˙ÂÈÂ˘¯· „Â·ÚÏ ÛÈ„Ú‰Ï ıÈ¯Ó˙ ‰· ˘ÈÂ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Ï„‚‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ó
עוד יצוי בעניי זה כי מזכירי ועדות קלפי אינ מקבלי אוכל ושתייה במש %יו עבודת שנמש%
לעתי א 20 #שעות ,76שלא כיתר חברי ועדות הקלפי שמקבלי אספקה שוטפת של אוכל ושתייה
במש %ארבע עד שמונה שעות של משמרת; עקב כ %נפגעי המזכירי ומרגישי שממעיטי
בערכ.
Ï˘ Â˙„Â·Ú È‡˙ Â¯„‚ÂÈ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÊÓ ˙˜ÙÒ‡ ¯„ÒÂ˙ ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ·˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,ÈÙÏ˜‰ ¯ÈÎÊÓ
˘‡¯Ó ·ˆ˜Â˙˙ ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ‰‡ˆÂ‰‰Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ÈÙÏ˜‰ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓÏ ‰ÈÈ˙˘Â
·˙˜ˆ.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ·È

איתור וגיוס של מועמדי
בנוהל למינוי מזכיר קלפי נקבע כי מנהל הבחירות הוא שיאתר מועמדי לתפקיד מזכירי ועדות
קלפי ,וכי הפרסו יתבצע ברשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות; ואול המפקח הארצי לא
הנחה את מנהלי הבחירות בנוגע לאופ האיתור והגיוס של המועמדי המתאימי למשרת מזכיר,
וכל רשות פעלה אפוא לפי הבנתה .עיריית תל אביביפו ,לדוגמה ,נעזרה בעיקר ברשימות שהיו
ברשותה ממועדי מערכות בחירות קודמות ויצרה קשר ע מזכירי שעבדו במערכת הבחירות
בעבר וכ פרסמה מודעות באתר האינטרנט העירוני ובלוחות המודעות בבנייני העירייה; עיריית
באר שבע פרסמה מודעות בלוחות המודעות בעירייה ,במשרדי הממשלה ,בקריה למחקר גרעיני
ובאוניברסיטה; עיריית ירושלי פרסמה מודעות בעיתוני המקומיי )בעברית ובערבית( ,ברחבי
האוניברסיטה ובאתר האינטרנט של העירייה וכ פנתה בנושא לסגל חינוכי במוסדות חינו;%
עיריית שפרע פרסמה מודעות במשרדי הממשלה בשפרע ובסמו %לעיר; העיריות של כרמיאל
וקריית גת פרסמו מודעות במקומוני.
בכמה רשויות גייסו מנהלי הבחירות את המועמדי באופ אישי מקרב חוג מכריה ,עובדיה וקרובי
משפחת )בעניי זה יורחב להל( .בעיריית נצרת זימנו מנהלי הבחירות את המועמדי בטלפו.
מנהלת הבחירות במועצה המקומית מבשרת ציו גייסה את מרבית המזכירי מבי חבריה לעבודה
במשרד הפני בירושלי בנימוק כי לחלק היה ניסיו קוד ולאחרי היו הכישורי המתאימי.
עיריית אשקלו עמדה על כ %שכל מזכירי ועדות הקלפי יהיו עובדי הרשות המקומית ותושבי
אשקלו ,והיא שעסקה בפועל בגיוס המזכירי באמצעות פרסומי פנימיי בעירייה .הלי %זה
התבצע שלא לפי חוק הבחירות והוראות המפקח הארצי.
__________________
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בחוזר מס'  10של המפקח הארצי מאוקטובר  2008נאמר רק שמשרד הפני ישתת& בסכו של 1,300
ש"ח עבור העסקת כל מזכיר קלפי ויחזיר לרשות המקומית כל סכו ששול בפועל למזכיר ואשר לא
יעלה על  1,300ש"ח עבור העסקת כל מזכיר אשר כיה בפועל.
בנושא זה הועלו תלונות רבות של מנהלי בחירות ומזכירי ועדות קלפי לפני עובדי משרד מבקר
המדינה ביו הבחירות.
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˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ,ÂÈ„ÚÂÓÏÂ ÂÓÂ˜ÓÏ ,ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â
È˙Ï· ˙ÂÚÙÂ˙ ÌÂˆÓˆÏ Ì‚ ‡È·˙ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ .ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ ˙˙ÏÂ
¯ˆÌÈ·Â¯˜ ,‰ÁÙ˘Ó È· Ï˘ ÒÂÈ‚ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰ ÔÂ‚Î ,˙ÂÈÂ
."‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ" ˙ËÈ˘· ÌÈ¯ÎÓÂ

הצהרת מזכיר הקלפי
בנוהל למינוי מזכיר שפרס המפקח נקבע כי מזכיר ועדת קלפי לא יהיה מזוהה ע המועמדי
ולא יהיה מהתומכי במועמדי או ברשימות מועמדי לבחירה ,וכי הוא יאשר זאת בהצהרה.
הבדיקה העלתה כי מנהלי הבחירות ברוב הרשויות המקומיות )מ 40הרשויות שנבדקו בעניי זה(
לא ביקשו כלל ממועמדי לתפקיד מזכיר למלא את ההצהרה בדבר איהיות מזוהי ע
מועמדי או תומכי ברשימת מועמדי או במועמדי; חלק לא הקפידו למלא את ההצהרה
במלואה ,וחלק לא שמרו ברשות את ההצהרות האלו ולא נית היה לבדוק א אי ה חברי או
תומכי במפלגה ,ברשימת מועמדי או במועמדי.
עוד הועלה בבדיקה כי אחת המועמדות לתפקיד מזכירת ועדת קלפי בעיריית גבעת שמואל
הצהירה כי היא פעילה באחת הרשימות המתמודדות לעירייה וג חתומה כתומכת באחת
הרשימות ,ולמרות זאת היא לא נפסלה מלכה כמזכירת ועדת קלפי .בעיריית מודיעימכבי
רעות התקבלו לעבודה שלושה מזכירי שהצהירו שה משתייכי למפלגה פלונית .בעיריית
רחובות הצהירו שני מזכירי כי ה חברי במפלגה מסוימת בחמש השני האחרונות ,ומזכירה
אחרת ציינה כי היא חתומה כתומכת של אחד המתמודדי לראשות העירייה ,ובכל זאת התקבלו
שלושת לעבודה.
מנהלת הבחירות בגבעת שמואל מסרה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי עקב קושי בגיוס
מזכירי ליו הבחירות ועקב היענות נמוכה בשל הורדת שכר של המזכירי ,היא נאלצה
להעסיק את כל מי שעבר את הבחינות ללא הבחנה .מנהלת הבחירות במודיעימכבירעות
מסרה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי נוסח טפסי ההצהרה שמילאו המועמדי לתפקיד היה
מאוד לא ברור .בהרבה טפסי בוצע תיקו בעת מסירת הטופס לאחר בירור ע ממלא הטופס
ו"כנראה שבטפסי הנ"ל לא תוק הסעי."#
בנוהל מינוי מזכיר נכלל נוסח של הצהרת מזכיר קלפי .ההצהרה עצמה נוסחה על דר %השלילה
באופ שאינו מאפשר להבי למה מתכוו ממלא ההצהרה .לדוגמה ,אחת האמירות בהצהרה
הייתה" :אני לא פעיל/ה בא #רשימה מאלה המתמודדי למועצה" התשובות האפשריות היו:
"כ" או "לא"; לא ברור א "כ" פירושו "כ ,אני לא פעיל" או "כ ,אני פעיל"; ובדומה לכ %לא
ברור א התשובה "לא" פירושה "לא ,אני פעיל" ,או "לא ,אני לא פעיל" .חלק ניכר מהמשיבי
ענו על אמירה זו "כ" ,חלק ענו "לא" ,וחלק מהמשיבי כנראה לא הבינו איזו תשובה לסמ
והסתפקו בחתימה על הטופס .בשתי רשויות מקומיות )עיריית גבעת שמואל ויהודמונוסו( שונה
נוסח ההצהרה ללשו חיובית "אני פעיל פוליטית "...ובטפסי אלה הייתה התשובה )חיובית או
שלילית( ברורה וחדמשמעית.
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È¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙· ˙Â‚ÏÙÓ ÈÏÈÚÙ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„È ÏÚ ‰¯˜· ÏÏÎ ‰˙˘Ú ‡Ï˘ ‰‡¯Ó ‰Ê ÔÈÈÚ .·˙Î· ÍÎ ÏÚ Â¯È‰ˆ‰˘ Û‡ ,ÈÙÏ˜ ˙Â„ÚÂ
¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ È„È ÏÚ ‡Ï Ì‚Â ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰Ó
‡ÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰Ó ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ „È˙Ú·˘ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ
‡˙ ÌÈ¯ÈÎÊÓ Â‡ ˙ÓÈÂÒÓ ‰‚ÏÙÓÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ¯ÈÎÊÓ Â˜ÒÚÂÈ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ‰¯‰ˆ‰‰
˜ÂÈ„· ÂÚ„È ÌÈ„ÓÚÂÓ‰˘ È„Î ‰¯‰ˆ‰‰ ÁÒÂ ˙‡ ˙Â˘Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÈÚÙ‰
.ÌÈÓ˙ÂÁ Ì‰ ‰Ó ÏÚ
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעתיד יחודדו ההנחיות למנהלי הבחירות
ויובהר נוסח ההצהרה.
מינוי מזכירי
בחוזר שפרס המפקח הארצי באוגוסט  2008נקבע כי "רצוי למנות עובדי מדינה שאינ תושבי
הרשות המקומית" ,וצוי הטע לכ" :%אי כל ספק שמזכיר לא צרי %להיות 'נציג' של רשימה זו
או אחרת ביישוב".
בנוהל למינוי מזכיר נקבע כי ימונו מזכירי מקרב עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות ובכלל
עובדי במוסדות חינו ,%אלא א כ לא אותרו מה די מועמדי .כמו כ נקבע כי מנהל הבחירות
הוא שימנה אות לאחר שיבדוק את בקשת המועמד ויוודא שהוא עומד בתנאי הנדרשי
)למשל :הוא עובד מדינה או עובד הרשות; הוא אינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מועמד
אחר או של מנהל הבחירות(.
בנוהל לא נקבע כי תינת עדיפות למינוי של מזכירי ועדות שהוסמכו לכ %בעבר ,והוא אינו עולה
בקנה אחד ע האמור בחוזר המפקח מאוגוסט  2008בעניי העדפת עובדי מדינה שאינ תושבי
הרשות המקומית.
פילוח משלח יד של המזכירי שמונו ב 21רשויות מקומיות העלה את הממצאי האלה:
 .1בשש עיריות )אור יהודה ,אריאל ,בית שמש ,יבנה ,כרמיאל ונצרת( ובמועצה המקומית חצור
הגלילית לא התבקשו המזכירי לציי בטופסי המועמדות את מקו עבודת ,ולכ לא נמצאו
נתוני על כ.%
מנהלת הבחירות בכרמיאל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעת שרואיינו מועמדי
לתפקידי מזכירי ה נדרשו לציי את מקו עבודת ,וניתנה עדיפות לעובדי מדינה וחינו %במידת
האפשר .למשרד מבקר המדינה לא הומצאו מסמכי המלמדי על כ.%
.2

ארבע רשויות מקומיות העדיפו להעסיק את עובדיה כמזכירי ועדות קלפי ,כלהל:

באשקלו  112מ 163מזכירי שטופסי המועמדות שלה הומצאו לידי עובדי משרד מבקר
המדינה היו עובדי עיריית אשקלו ,77בטבריה  47מ 91המזכירי היו עובדי העירייה )שאר 44
המזכירי היו עובדי מס הכנסה( ,בטירת כרמל  14מ 25המזכירי היו עובדי העירייה .במודיעי
מכבירעות  44מ 100המזכירי שמונו היו עובדי העירייה ,ורק  18מה עובדי מדינה .יצוי כי
__________________
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במודיעימכבירעות ל 26מ 44המזכירי עובדי העירייה לא היה ניסיו קוד בעבודת
הבחירות ,ורק חמישה מ 18עובדי המדינה שהועסקו היו חסרי ניסיו קוד בעבודה זו.
מנהלי הבחירות באשקלו מסרו למשרד מבקר המדינה כי כבר במפגש הראשו ובמהל %כל
מערכת הבחירות התעקשו בכירי העירייה )המנכ"ל ,הסמנכ"ל למשאבי אנוש והאמרכל( לאייש
את כל המשרות ,לרבות משרותיה של מזכירי ,מקרב עובדי העירייה .נוס #על כ %קיבלו מנהלי
הבחירות איומי מפורשי שא ה יגייסו מזכירי ,ימנעו הבכירי את כניסת בגופ.
אמרכל עיריית אשקלו מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי טענת של מנהלי הבחירות
באשקלו היא חסרת שחר ,א %הודה כי הנהלת עיריית אשקלו החליטה להעדי #את העסקת של
עובדי הרשות וג עובדי מדינה תושבי אשקלו.
עיריית טירת כרמל הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מנהל הבחירות הוא שהעדי#
שיבו 1של עובדי מדינה ,א %לא היה היצע מספיק של עובדי מדינה .מנהל הבחירות בטבריה
הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי על א #הפרסו המוקד שביצע ,היה מחסור ניכר
במספר המזכירי ובעקבות כ %הוא גייס )בשיתו #ע מזכיר ועדת הבחירות בטבריה( קבוצה של
מזכירי עובדי עירייה אשר אינ נמני ע משפחות המועמדי .ג עיריית מודיעימכבירעות
מסרה כי מספר המבקשי לעבוד בבחירות היה קט מהנדרש ועקב כ %נקלטו עובדי עירייה;
העירייה א #נאלצה לגייס עובדי נוספי ברגע האחרו.
 .3בארבע עיריות אחרות ובמועצה מקומית אחת שיעור עובדי הרשות שהועסקו בתפקידי
מזכירי ועדות קלפי עלה על  :17%עיריית אור עקיבא העסיקה עשרה עובדי עירייה מכלל 34
המזכירי; באר שבע העסיקה  78מ ,446חדרה  29מ ,142עכו  28מ 110ומועצה מקומית כפר
יונה שבעה מ.29
מנהל הבחירות באור עקיבא מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ועדת הבחירות המקומית
אמנ ביקשה לשב 1את רוב מזכירי הקלפי מקרב עובדי העירייה ,א %א #שדחה את הבקשה הוא
נאל 1לגייס עשרה עובדי רשות לנוכח הקושי בגיוס מזכירי.
עיריית עכו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לא הייתה כל העדפה לעובדי העירייה,
והעסקת המזכירי התבססה על ריאיו ומבח התאמה לתפקיד שביצעה ועדת הבחירות ,לאחר
מיו ראשוני שביצע מנהל הבחירות.
עיריית חדרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי אחוז עובדי העירייה שהועסקו מלמד
שלא ניתנה העדפה לעובדי הרשות המקומית.
עיריית באר שבע מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא פעלה כפי שנאמר בהנחיית המפקח הכללי
ולפיו אי איסור להעסיק את עובדי הרשות או את תושבי הרשות בכלל .העירייה נאלצה להעסיק
ג עובדי עירייה כמזכירי כדי לאייש את כל הקלפיות לנוכח ההיענות הנמוכה שמקורה בשכר
הנמו .%העירייה הוסיפה כי שיעור הגבוה של המזכירי שה עובדי עירייה ) (17.4%אינו מעיד
על העדפה.
 .4מנהלי הבחירות בעיריות נהרייה וקריית אתא ובמועצות המקומיות אורנית וג'ולס החליטו
שלא להעסיק עובדי עירייה כלל ,ושתי רשויות אחרות העסיקו רק מעטי מעובדי הרשות כמזכירי
ועדות קלפי )גבעת זאב שניי מ ;24טירה אחד מ.(32
 .5ועדת הבחירות של עיריית רהט החליטה ב 10.9.08כי בוועדות הקלפי שלה יהיו שני
מזכירי :האחד מקומי והשני לא מקומי ,כמו בבחירות קודמות.
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המזכיר ,שאינו חבר בוועדה ,הוא איש המקצוע ,ותפקידו לארג את עבודתה של ועדת הקלפי
ולהדרי %אותה בפעולתה ,כדי להימנע מתקלות בעבודת הקלפיות ביו הבחירות .תפקידו של
המזכיר ביו הבחירות חיוני מכמה סיבות :עבודתה של ועדת הקלפי מורכבת ומסובכת בגלל
ריבוי ההוראות בחוק ,בתקנות ובהוראות של המפקח הארצי; מאחר שמדובר ביו עבודה אחד לא
נית ללמוד את התפקיד במהל %העבודה; חברי ועדות הקלפי ובכלל היו"ר ה נציגי של
מפלגות שונות אשר ממנות אות לתפקיד.
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי יש למצוא איזו בי הרצו להעניק
הזדמנות שווה ,ככל האפשר ,למעונייני לעבוד כמזכירי ובי הצור %להעסיק עובדי מנוסי
ואחראיי לש הבטחת הצלחת המשימה ,וכי כוח האד בשירות המדינה והרשויות המקומיות
הוא מאגר טבעי של מועמדי ראויי לתפקיד זה .עוד ציי המפקח כי מצב שבו כל המזכירי או
רוב הגדול ה עובדי הרשות הוא חריג ,ובדר %כלל מקובל כי בהחלטה משותפת של מנהל
הבחירות וועדת הבחירות נקבע כמה מזכירי יועסקו מקרב עובדי הרשות.
Â˙ÂÎÓÒÂ ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Â„È˜Ù˙ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ÒÚ‰Ï ÛÒ È‡˙Â „È˜Ù˙ ˙Â˘È¯„ Ï˘ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
‰˙Â‡ È„·ÂÚ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ
¯˘˙‡Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÓ Ì‰˘ Ì‚ ‰Ó ,Ì˙Â‡ ÏÓ‚˙Ï ÔÂˆ¯‰ ÏÏ‚· ˜¯ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â
.‡˘Â· ‰„ÓÚ Ì‰Ï ˘È˘ ÁÈ‰Ï ˘ÈÂ ˙ÂÓÈ˘¯‰
‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰·¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰
˘·˜˜¯ ÂÎÏ‰Ó· ÌÈ˜¯ÙÏ Â‡ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ ˙ÏÁ˙‰· Â‡ˆÓ ı¯‡‰ È·Á¯· ˙Â·¯ ˙ÂÈÙÏ
˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ì„·Ï ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰
.˙Â˘¯ ‰˙Â‡ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰

מינוי קרובי משפחה למזכירי
 .1בנוהל מינוי מזכיר שפרס המפקח בשנת  2008נקבע כי "תחת אחריות מנהל בחירות אחד
לא יועסקו מספר מזכירי ועדות קלפי בקרבה ראשונה זה לזה או למנהל הבחירות".
 .2משרד מבקר המדינה בדק בקרב כ 4,500מזכירי ועדות קלפי שכיהנו ב 107רשויות
מקומיות א התקיימה קרבה משפחתית מדרגה ראשונה 78בי מזכירי ועדות הקלפי ובינ ובי
מנהלי הבחירות באות רשויות .הבדיקה העלתה את הממצאי שלהל:
)א( ב 92רשויות מקומיות העסיקו מנהלי הבחירות קרובי משפחה מדרגה ראשונה )מדובר
בקרבה בי המזכירי עצמ ובינ ובי מנהלי הבחירות( .מספר קרובי המשפחה שהועסקו הסתכ
בכ.2,300

__________________
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המפקח הארצי לא הגדיר מהי קרבה ראשונה .משרד מבקר המדינה הסתמ( על ההגדרה ולפיה
קרובי מדרגה ראשונה ה :ב זוג ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,צאצא של ב זוג ובני זוג של כל אחד
מאלה ,אח או אחות ובני זוג )בעניי זה ראו הגדרת קרוב ב"הודעה בדבר כללי למניעת ניגוד
ענייני של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות" ,י"פ תשמ"ד ,עמ' .(3114
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התופעה בלטה בייחוד בעיריות הגדולות :בתל אביביפו הועסקו  244קרובי משפחה; בירושלי 
 ;192באשדוד   ;156בחיפה   ;132בראשו לציו   ;117בבאר שבע   ;111בפתח תקווה  ;107
בנתניה   ;97בבת י   ;83בחולו   ;76ברמת ג   60ובאשקלו  .43
מנהלי הבחירות מסרו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה בעניי זה מגוו רחב מאוד של סיבות
לכ %שהעסיקו קרובי משפחה מדרגה ראשונה ,ואלה הסיבות הנפוצות:
הנוהל שהוציא המפקח לא הובא לידיעתו של מנהל הבחירות; המנהל לא היה ער לאיסור העסקה
של קרובי משפחה או לא ש לב להעסקת של קרובי המשפחה; לא הוש דגש על כ %בפועל,
לא הופנתה תשומת הלב לכ %בהדרכות; היה צור %בגיוס מזכירי רבי בפרק זמ קצר; היה קושי
באיוש מזכירי מתאימי משו שמדובר בבחירות כלליות שהתקיימו ברשויות רבות בעת ובעונה
אחת ,וכ בגלל הקיצו 1בשכר המזכירי ובגלל פרישה של מזכירי ,א #ברגע האחרו; בשל
המחסור במזכירי בוצעה פנייה למזכירי שכבר מונו כדי שימליצו על מועמדי נוספי ,ומטבע
הדברי גויסו לעבודה חברי ובני משפחה של מזכירי אלה; לא היה לבני המשפחות שגויסו
זיקה לרשות שבה הועסקו או למתמודדי; המזכירי שגויסו ה בעלי ניסיו קוד; מועמדי
רבי לא עמדו בתנאי ס #הקבלה )הדרכות ומבחני( והדבר החמיר את המחסור במזכירי; לא
היו די כלי ויכולת לוגיסטית לבדוק את הקרבה המשפחתית בי המזכירי; בהצהרת המזכיר,
שהנוסח שלה נקבע על ידי המפקח הארצי ,אי התייחסות לקרבה משפחתית; חובת הבדיקה היא
על המפקח הארצי ,שאליו הועברו הרשימות זמ רב לפני מועד הבחירות; ברשויות הערביות רוב
התושבי משתייכי למספר קט של משפחות וקשה לעמוד על קרבה משפחתית כאמור; מנהל
הבחירות לא עסק במינוי מזכירי בעצמו אלא באמצעות צוות שסייע לו; הבחירה לא פגעה
בשוויו ההזדמנויות וג לא היה בה משו משוא פני.
מנהל הבחירות של עיריית ירושלי העיר כי המפקח הארצי צרי %לבדוק ג מהבחינה המשפטית
את סוגיית ניגוד הענייני ,ואת מידת הצור %בבדיקה של קרבה משפחתית כאשר מדובר בעיר כמו
ירושלי ובהיקפי גדולי של כ 1,500מועמדי; הוא הוסי #כי בדיקה כזו בלתי אפשרית ולא
סביר לדרוש זאת ללא מת כלי מתאימי.
)ב(  20מנהלי בחירות העסיקו קרובי משפחה מדרגה ראשונה :מנהל הבחירות בבת י העסיק
את בת זוגו ,אחיו וב אחיו ,גיסו וב הגיס וג את גיס אשתו; מנהל הבחירות ביפיע העסיק את
בנו ,אחייניתו ,אשת גיסו ובנה .מנהל הבחירות בפקיעי העסיק את אחיו ,גיסו ושניי מאחייניו;
מנהלת הבחירות בהרצלייה העסיקה את בנה ,כלתה וא הכלה; מנהלת הבחירות בזיכרו יעקב
העסיקה את אחיה ובת זוגו ואת כלתה.79
מנהל הבחירות בבת י מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאפריל " :2010נוכח מערכת
הבחירות המתוחה והטעונה בבת י והטלת האשמות הדדיות בדבר טוהר המידות ומחשש
לפגיעה בכל שלב בקליטת תוצאות הבחירות ,היה חשוב לי למנות לתפקידי רגישי אנשי שאני
__________________
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המקרי הנוספי היו :מנהל הבחירות בקריית שמונה העסיק את בת זוגו ,אביה ואמה; מנהל
הבחירות בטמרה העסיק את בת זוגו ,בנו ואחותו; מנהלת הבחירות בגבעת זאב העסיקה שניי
מאחיה; מנהל הבחירות באו אל פח העסיק את אביו וב דודו; מנהל הבחירות בעי מאהל העסיק
את בנו ואחייניתו; מנהל הבחירות ברהט העסיק את בת זוגו ואביו; מנהל הבחירות בשבלי או אל
ג'נ העסיק את גיסתו ואחד מילדיה; מנהל הבחירות באריאל העסיק את אחיו; מנהלי הבחירות בבאר
שבע ,בחיפה ובתל שבע העסיקו את בניה; מנהל הבחירות במשהד העסיק את אחיינו; מנהל
הבחירות בנצרת העסיק את בת זוגו; מנהל הבחירות בקלנסווה העסיק את גיסו; מנהלת הבחירות
בקצרי העסיקה את גיסתה; סג מנהל הבחירות בבת י העסיק את בתו .מנהל הבחירות בירושלי
העסיק את גיסתו.
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מכיר אישית ואי לה כל זיקה לעיר בת י ולבחירות בה .קרובי המשפחה שלי הוצבו בעמדות
הרגישות ביותר בליל הבחירות ,מקבלת הפרוטוקולי והעברת לחדר המחשבי ועד הזנת
התוצאות למחשב".
מנהל הבחירות ביפיע מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס " :2010בכפר יפיע מספר רב
של רשימות אשר כלל כמעט את רוב המשפחות מיפיע ודאגתי לא למנות מזכירי הנמני ע
משפחות המועמדי .בהיעדר מזכירי נאלצתי ,בלית ברירה ,להעסיק את קרובי משפחתי אשר
הועסקו בעבר בתפקיד זה וצברו ניסיו".
מנהלת הבחירות בהרצלייה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממרס " :2010מאחר שבני
התחת רק במרס  2009הרי שבמועד הבחירות לא היו כלתי ואמה קרובות משפחתי .מכא שקרוב
המשפחה היחיד שהעסקתי היה בני ,שהעסקתי אותו בתפקיד הרגיש של איסו #הפרוטוקולי
והעברת לחדר המחשב משו שסמכתי עליו".
מנהלת הבחירות בזיכרו יעקב מסרה למשרד מבקר המדינה כי בחוזר לא הוגדרה מהי קרבת
משפחתית מדרגה ראשונה ,ועל כ היא סברה שרק "זוג ההורי ,אח ,אחות ,ב זוג וילדי" ה
קרובי מדרגה ראשונה.
מנהלת הבחירות בגבעת זאב מסרה למשרד מבקר המדינה במרס " :2010ערב הבחירות מזכיר
אחד עבר תאונת דרכי והשני נפל למשכב .כמוצא אחרו בדקה ה 90הסכימו אחי לעזור לי חר#
ההתראה הקצרה".
מנהל הבחירות באו אל פח מסר למשרד מבקר המדינה במרס " :2010אחי עמד בכל
הקריטריוני הנדרשי וסייע לי א #מעבר לתפקיד המזכיר .מינויו לא היה על חשבו אחרי ולא
עשיתי לו טובה אלא הוא עשה לי טובה .בנוס #לכ %שהתגמול אינו אטרקטיבי הוא יכול היה
לעבוד בקרבת מקו מגוריו בעראבה ונסע לאו אל פח יותר משעה נסיעה".
מנהל הבחירות בעי מאהל מסר למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי בבוקר יו הבחירות הודיע
לו "אחד המזכירי שהיה אמור לעבוד ביו הבחירות כי הוא אינו רוצה לעבוד כמזכיר ,נאלצתי
להעסיק במקומו מזכיר רזרבי למש %כל היו ובמקו המזכיר הרזרבי לא הצלחתי לגייס מזכיר
אחר בכלל לכ פניתי לב שלי  ...וגייסתי אותו לעבוד כמזכיר רזרבי" .לגבי אחייניתו הוא ציי כי
היא סטודנטית למשפטי ו"לפי חוזר משרד הפני יש לתת עדיפות להעסקת מזכירי ועדות קלפי
מקרב סטודנטי".
מנהל הבחירות ברהט מסר למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי לא היה ער לאיסור להעסיק
קרובי משפחה.
מנהל הבחירות בבאר שבע מסר למשרד מבקר המדינה כי בנו עובד מדינה בעצמו ,וכי הוא ב ,40
"אדו לעצמו" ,ועבד במערכות קודמות של בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות והגיש מועמדות
באופ עצמאי כמו כל מועמד אחר.
מנהל הבחירות בחיפה מסר למשרד מבקר המדינה כי בחר בבנו כיוו שהוא מכיר אותו היטב והוא
יכול לסמו %על אמינותו.
מנהל הבחירות בתל שבע מסר למשרד מבקר המדינה כי בנו היה מזכיר מחלי #ועבד בקבלת
הקלפיות בסיו ההצבעה מחו 1לתל שבע )על פי הנחיות המשטרה ,בסיו ההצבעה והספירה
רוכזו הקלפיות באזור התעשייה בעומר(.
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מנהלת הבחירות בקצרי מסרה למשרד מבקר המדינה" :העסקתי את אשת אחיו של בעלי כי
בחוזר של המפקח לא הייתה הגדרה ולפי הכללי למניעת ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות
המקומיות  אי מדובר בקרבה ראשונה".
מנהל הבחירות בקלנסווה מסר למשרד מבקר המדינה" :בהתייעצות ע משטרת טייבה הוחלט
שיש לשמור על חומר הבחירות מכל משמר ,ואי להשאיר את חומר הבחירות במבנה העירייה
אלא להעבירו בתו הספירה למקו מבטחי .מכיוו שהייתי צרי %אד שיש לי בו אימו שיעזור
לי בהעברה ובשמירה העסקתי את גיסי כמזכיר רזרבי לאחר שעבר את הבחינות וההדרכות
כנדרש".
מנהל הבחירות בירושלי מסר למשרד מבקר המדינה" :העסקתי את גיסתי מתו 1,200 %מזכירי.
היא התקבלה כעובדת ציבור מעיריית ירושלי ללא כל התערבות מצידי".
)ג( בשמונה רשויות מקומיות כיהנו עובדי בכירי וקרובי משפחת מדרגה ראשונה בתפקיד
מזכירי ועדות קלפי; בשלוש מה מילאו העובדי הבכירי את תפקיד הנציג והמתא מטע
הרשות המקומית בעבודה השוטפת לארגו ולהכנה של הבחירות בצוותא ע מנהל הבחירות
באותה רשות .להל יפורטו המקרי:
) (1בכל תקופת הבחירות לעיריית אשקלו היה אמרכל העירייה )להל  האמרכל( נציג עיריית
אשקלו בכל הנוגע למערכת הבחירות .ביו הבחירות לרשויות המקומיות ישב האמרכל במוקד
העירייה .בטופס הדיווח להחזרי כספי עבור מזכירי ועדות קלפי למשרד הפני נכלל ג שמו
בתפקיד "תיאו ובקרה" .א #שלא כיה בפועל כמזכיר ועדת קלפי שיל משרד הפני לעירייה שכר
של מזכיר ועדה ג בגי שיבוצו של האמרכל .יצוי כי יו הבחירות לא היה יו שבתו ולפיכ %קיבל
האמרכל תמורה נוספת עבור אותו יו .ג אשתו ,שהועסקה באותו יו כטלפנית במוקד ,קיבלה שכר
של מזכיר ועדת קלפי ,והבדיקה העלתה כי ג אחיו הועסק כמזכיר ועדת קלפי.
יצוי כי ג מזכירת אמרכל העירייה נכללה בדיווח למשרד הפני ,וצוי בו כי היא מילאה תפקיד
של "תיאו ובקרה" וקיבלה שכר של מזכיר ועדת קלפי; ג ב זוגה הועסק כמזכיר ועדת קלפי.
אמרכל העירייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ביו הבחירות הוא שימש מתא בי
חדר המצב שהוק בעירייה לבי הנעשה בשטח ,וכי הוא השתת #בהדרכות למזכירי קלפי על מנת
שיוכל לשמש מזכיר רזרבי בעת הצור .%האמרכל הוסי #כי אשתו ואחיו הועסקו במערכת
הבחירות המוניציפליות שהתקיימו בעבר ועברו את ההדרכות והמבחני הנדרשי; אשתו
התייצבה בבוקר יו הבחירות בחדר המצב ,לפני שעת פתיחת הקלפיות ,כדי לקבל הודעות על
תקלות בפתיחת הקלפיות ,ולאחר מכ החלה להחלי #מזכירי ועדות קלפי ברחבי העירייה שביקשו
לצאת ולהצביע וסיימה את עבודתה ע סגירת הקלפיות.
מזכירת אמרכל העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ביו הבחירות היא הייתה
אחראית לריכוז הפניות הטלפוניות שהתקבלו מהשטח ודרשו מענה ותיאו ע גורמי שוני
לפתרונ .לגבי ב זוגה היא הסבירה כי היה בי המועמדי שגויסו בגי ניסיונו בעבודה כמזכיר
ועדת קלפי.
) (2מנהלת משאבי אנוש בעיריית כרמיאל כיהנה כמזכירת ועדת הבחירות )וקיבלה שכר זהה
למזכיר ועדת קלפי( .ב זוגה ושלושת ילדיה כיהנו כמזכירי ועדות קלפי.
עיריית כרמיאל מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי אי מניעה חוקית למינוי בעלי תפקידי
בעירייה כמזכירי ועדות קלפי ,וכי לנוכח הערות מבקר המדינה ,במערכת הבחירות הבאה היא
תימנע מהעסקת קרובי כמזכירי ועדות קלפי.
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מנהלת הבחירות בכרמיאל מסרה למשרד מבקר המדינה כי מדובר בבניה של שני בכירי
בעירייה אשר הועסקו ללא שכר בתקופה שקדמה ליו הבחירות לצור %ההיערכות הלוגיסטית
ליו הבחירות )אריזת חומר הקלפי ופיזור הציוד הנדרש בקלפיות( .עוד מסרה כי ה הועסקו ג
כמזכירי מטה ביו הבחירות ותפקיד היה לדאוג להעברת טלפוני והודעות למנהלת הבחירות
ואריזת החומר אשר חזר מ הקלפיות .לנוכח הדברי ,לא הייתה לה כל נגיעה לאופ קיו
בחירות ולא נגרמה בגינ כל פגיעה במערכת הבחירות.
) (3ממלא מקומו של מנכ"ל עיריית צפת ,בתו וכלתו כיהנו כמזכירי ועדת קלפי בעיריית צפת.
עוד כיהנו כמזכירי ועדות קלפי :גזברית עיריית רמת השרו וב זוגה ,אחיו של גזבר המועצה
המקומית יפיע ,בנו של גזבר עיריית קריית אונו ובנו של גזבר עיריית ראשו לציו.
עיריית קריית אונו מסרה למשרד מבקר המדינה כי משרד הפני העסיק את בנו של גזבר העירייה
כממלא מקו של מזכיר קלפי ,א %לעירייה לא היה כל קשר להעסקתו.
)ד( בעשרות מקרי הועסקו בתפקיד מזכירי ועדות קלפי יותר משני בני משפחה שקרבת
המשפחתית מדרגה ראשונה .להל יוצגו כמה מקרי בולטי במיוחד :ברמת ג הועסקו  16בני
משפחה מורחבת אחת; בראשו לציו הועסקו שבעה בני משפחה אחת :א ,בתה ,שלושה
אחייני של הא ,אשת אחד האחייני וגיסה .ג בחיפה הועסקו שבעה בני משפחה :א ,בתה,
בנה ובת זוגו ,גיס בנה ובת זוגו; בתפקיד האמור הועסקו ג בני שתי משפחות מאשדוד ,אשר מנו
שישה קרובי מדרגה ראשונה כל אחת :במקרה הראשו היו אלו בני זוג ובנ ,אחיו של ב הזוג,
אחותו וב זוגה ובמקרה השני :שלושה אחי ואחות וכ ב זוגה של האחות וגיסתה; ג ברמת
השרו הועסקו שישה בני משפחה אחת :א ,בתה ,אחיה של הא ובת זוגו ,אחות הא ובנה.
Ú·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙ÙÈÎ‡ Ì˘Ï ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÂÓÚËÓ ÈÓ Â‡ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ .3
·ÏÚ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯‰ˆ‰ Ï·˜Ï ˙Â˘¯ ÏÎ· ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó ÏÚ ‰È‰ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ .ÔÈÈÚ
˜¯ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .„È˜Ù˙Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÂÚÈˆ‰˘ ÌÈÙÒÂ ‰ÁÙ˘Ó È·Â
˘ÏÂ‰È· ‰ÚÈ‚Ù :˙Â‡ˆÂ˙ ‰ÓÎ ÂÈ‰ ÂÊ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙Ï .ÔÈËÂÏÁÏ Âˆ¯Ù Ú·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰
ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ ÁÈË·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡· ‰ÚÈ‚Ù ;˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÔÈ˜˙‰
‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Ó .ÈÙÏ˜‰ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó
·‡Ì¯‚ ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ· ¯ÂÒÁÓ Ô‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â
˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰Ó Ï˘ ,Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ·Â ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ
ÌÈÈÙÂ‡Â ÌÈÈÂÈÓ‰ Û˜È‰ .¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ Ì‚ ‰·¯ ‰„ÈÓ·Â
.˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ È¯„Ò· ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÂÂ‰Ó

✯
Ì‰Ï ˘È˘ ÈÙÏ˜ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÂÈÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯·˙ Ú·˜˘ ÌÈ¯ÈÎÊÓ ÈÂÈÓ Ï‰ÂÏ ¯ÂÓ‚ „Â‚È· ,˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰ÓÏ ‰Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ‰ÁÙ˘Ó
.Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰
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·ÂÚÂ¯Ê" Â˘ÓÈ˘˘ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ
˙Â¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÍÏ‰Ó‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ÂÈ‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ "‰ÎÂ¯‡‰
·¯˘È·Â¯˜ ˙‡ ˙ÂÓÏ ÂÙÈ„Ú‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ÂÓÏÚ˙‰ Í‡ ,Â‰ÈÎ ‰·˘ ˙Â
.ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙Ï Ì˙ÁÙ˘Ó
לגבי הקרבה בי המזכירי לבי עצמ ,מאחר שהייתה הנחיה של המפקח הארצי ,מ הראוי היה
לקיימה .יחד ע זאת ,בהתחשב בעובדה שהיה מחסור במזכירי ומכיוו שאי כפיפות בי מנהלי
הבחירות לבי המזכירי ,ראוי לשוב ולשקול א יש מקו לאסור קיו קרבה משפחתית כאמור.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הממצאי שצורפו לדוח יילמדו ,וכי אי
להמעיט בבעייתיות שבהעסקת קרובי משפחה של מנהלי הבחירות כמזכירי בכלל ,ותו %הפרת
הנהלי שנקבעו לכ %בפרט.
מינוי מזכירי רזרביי
בחוק הבחירות נקבע כי מנהל הבחירות ,בהתייעצות ע ועדת הבחירות ,ימנה מזכירי נוספי
שמספר לא יעלה על שליש ממספר הקלפיות שברשות המקומית ,וה ישמשו חברי ועדת קלפי
או מזכירי ועדת קלפי בעת הצור.%
בכמה רשויות מקומיות שנבדקו החזיר משרד הפני כספי לרשויות המקומיות א #שמספר
המזכירי שה העסיקו בפועל היה גדול ממספר המזכירי שנדרשו על פי מספר הקלפיות.
לדוגמה ,עיריית קריית אתא העסיקה  124מזכירי ושילמה לה שכר ,א #שעל פי מספר הקלפיות
שהיו בה מספר המזכירי לא היה צרי %לעלות על .94
עיריית קריית אתא מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא אכ העסיקה  124מזכירי ושילמה את
שכר ,וכי עשתה כ על פי דרישה של מנהל הבחירות ובהתא לאישור המפקח הארצי .המפקח
מסר כי אכ אישר לעירייה להעסיק  30מזכירי נוספי ,אול הסיבה לכ %לא נמסרה.
עיריית באר שבע העסיקה  446מזכירי א #שבעיר פעלו  260קלפיות רגילות ו 33קלפיות
נגישות ,ולכאורה די היה ב 412מזכירי )ובכלל זה  33%ממספר הקלפיות מזכירי רזרביי(.
עיריית באר שבע מסרה למשרד מבקר המדינה כי באישור מנהל הבחירות ובהתייעצות ע משרד
הפני אושר לה להעסיק  48מזכירי נוספי .לא נמסרה הסיבה להגדלת מספר המזכירי.
מספר הכולל של המזכירי שנדרש לכל הקלפיות באשקלו היה  .224בפועל דיווחה העירייה
למשרד הפני על העסקת  238מזכירי וקיבלה החזר בעד העסקת .ב 3.11.08הודיע מנהל
הבחירות לסגנית המפקח הארצי בכתב כי "ה ]בעירייה[ מעונייני שכל בעלי התפקידי
)מטעמ( ביו הבחירות ,למעט מאבטחי וסדרני ייחשבו למזכירי ,על מנת שהשכר שלה
יהיה ע"ח משרד הפני ...דרישה זו שלוותה באיומי שא לא נעתר לה ,נאל 1להתמודד ביו
הבחירות ללא צוות עובדי מהעירייה ,שכ אי לה אפשרות לממ את כל המער %הלוגיסטי
מכספי העירייה".
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‰˜È„·‰ ˙‡ ÂÚˆÈ· ‡Ï Ì‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏÂ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ „Ú· ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â¯˘È‡˘ ÈÙÏ ˙˘¯„‰
˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡Ó Û„ÂÚ ÌÂÏ˘˙ ¯ÊÁ‰ ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,80ÈÙÏ˜‰
˘˜.˜ÈÒÚ‰Ï ¯˘Â‡˘ ÈÙÎÓ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÎÊÓ ˙˜ÒÚ‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ ÂÏ·È

אימת אפשרות למזכירי ועדת קלפי להשתת בהצבעה
הזכות להצביע היא אחת הזכויות הבסיסיות של האזרח והתושב .בחוק הבחירות נקבע כי כל מי
שרשו בפנקס הבוחרי של אותה רשות מקומית זכאי להצביע בבחירות לאותה רשות.
הבדיקה העלתה כי מנהלת הבחירות במבשרת ציו הודיעה מראש למזכירי ועדות הקלפי כי לא
תאפשר לה להצביע משו שאי באפשרותה למנות לה מחליפי למש %פרק הזמ הארו %שבו
ייעדרו מהקלפי לצור %ההצבעה.
התברר כי היא פנתה בעניי זה ב 13.8.08לסג בכיר למפקח הארצי ושאלה א נית לשלוח את
המזכירי שאינ תושבי מבשרת ציו לבחור בקלפי למוגבלי ניידות .הסג הבכיר למפקח השיבה
לה כי "כל מזכיר יוכל להצביע בביתו רק א הדבר מתאפשר מבחינת מחליפי".
מנהלת הבחירות במבשרת ציו הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מידע זה נמסר
למזכירי קוד העסקת כדי שיוכלו לשקול א אכ ה מעונייני למלא תפקיד זה; נית היה
לשחרר מזכירי לשעתיי בלבד ,ועל כ מזכירי שהתגוררו רחוק יותר ,כגו בבית שמש ,ויתרו
על זכות להצביע .מנהלת הבחירות הוסיפה כי "זכות ההצבעה נשללה ג ממני כי אני מתגוררת
מרחק של כ 20ק"מ ממבשרת ולא יכולתי להעדר כשעתיי".
ברשויות מקומיות נוספות כמו סח'ני ,שגייסו מזכירי מחו 1ליישוב ,וברשויות מקומיות שהיה בה
מחסור במזכירי רזרביי  לא ניתנה למרבית המזכירי האפשרות לממש את זכות הבחירה שלה.
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי בבחירות לכנסת מוסדרת בחוק הצבעת המזכירי
במעטפות כפולות .בבחירות לרשויות המקומיות אי הסדר דומה ,כי יש מזכירי המועסקי
ברשות שונה מזו שה בוחרי בה ,ואי אפשרות טכנית לחלק לכל הקלפיות באר 1את פתקי
ההצבעה של כל רשימות המועמדי בכל הרשויות .ההנחיה למנהלי הבחירות הייתה כי נית
לשחרר את המזכירי להצבעה א הדבר מתאפשר ,כלומר לתכנ מראש מער %של החלפת
המזכירי המצביעי על ידי מזכירי רזרביי .מוב שהדבר אינו אפשרי תמיד ובאופ מלא ,בשל
אילוצי מרחק וכוח אד .המפקח הארצי הוסי #כי נית לשקול תיקו לחוק ולפיו תוצב בכל רשות
מקומית קלפי אחת שבה תתבצע הצבעת מזכירי ,בדומה לקלפי חיילי בבחירות למועצות
אזוריות .הדבר טעו כמוב בחינה מעמיקה של מלוא ההיבטי המשפטיי והלוגיסטיי ,אישור
הנהלת משרד הפני וקיו הלי %חקיקה מלא.
˙‡ ˜˙¯Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘· ÈÎ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ÓÏÂ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯ÈÎÊÓÓ ÏÂÏ˘Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï .ÚÈ·ˆ‰Ï ˙ÂÎÊ‰ ÏÚÂÙ· Ì‰Ó ‰ÏÏ˘ ÈÙÏ˜Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯ÈÎÊÓ
ÏÚ .‰È„Ó· ·˘Â˙Â Á¯Ê‡ ÏÎÏ ˙˙È‰ ¯ÂÁ·Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ,˘‡¯Ó ‡Ï È‡„ÂÂ· ,˙Â„ÚÂÂ‰
.‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ¯ÈÎÊÓ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï Í¯„ ‡ˆÓÈ˙ „È˙Ú· ÈÎ ‚Â‡„Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰
__________________
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ראו ג להל בפרק "החזרי תשלו לרשויות המקומיות בגי מזכירי קלפי".
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קולטי קלפיות
בסופו של תהלי %הבחירה היה על מזכיר ועדת הקלפי ברשות המקומית להביא למטה הבחירות
בתחו הרשות המקומית את החומר ואת סיכו תוצאות הבחירות .מטה הבחירות שכ בדר %כלל
במשרדי הרשות המקומית )ברשות מקומית קטנה או בינונית( או באול מיוחד שנשכר לש כ%
)ברשויות גדולות( .את המזכירי והחומר שהביאו קלטו "קולטי קלפיות" )להל ג  קולטי(
שמספר נקבע לפי גודלה של הרשות המקומית .תפקיד של קולטי הקלפיות היה לוודא
שהמזכירי מסרו את כל החומר הרגיש של הבחירות ,לרבות הפרוטוקולי ,מעטפות ההצבעה,
הקולות וכיו"ב ,ולבדוק א התוצאות הסופיות נרשמו בפרוטוקולי כראוי .שעות עבודת של
קולטי הקלפיות הסתכמו בכשעתיישלוש בממוצע ברשות מקומית בינונית וקצת יותר מזה
ברשות מקומית גדולה.
הבדיקה העלתה כי המפקח לא קבע בהנחיות אמות מידה למינוי הקולטי .81בפועל מינו מנהלי
הבחירות את הקולטי בכל רשות לפי ראות עיניה .לדוגמה ,בעיריית אשדוד נבחרו רק עובדי
מחלקת הכספי והגבייה של העירייה לשמש קולטי פרוטוקולי )הקולטי של חומרי הצבעה
שהוחזרו מהקלפיות נבחרו מכלל המועמדי לתפקידי מזכירי( .מנהלת הבחירות בשפרע ציינה
כי היא מינתה את הקולטי על סמ %אמינות וניסיו העבר שלה .ג מנהל הבחירות בעיריית תל
אביביפו מינה את צוותי הקולטי על סמ %ניסיו העבר או בחר באלו שהוכיחו בקיאות בחומר
במהל %ההשתלמות למזכירי.
מנהלי הבחירות בעיריות יבנה ושדרות קבעו כי המזכירי הרזרביי ישמשו קולטי קלפיות.
ביהודמונוסו ,עכו ,צפת ,חצור הגלילית וקריית ביאליק בחרו מנהלי הבחירות את הקולטי מבי
אלו שהיו מזכירי ועדות קלפי או קולטי קלפיות בעבר .מנהלי הבחירות בעיריות נצרת ,חדרה,
רחובות ,קריית אונו ,קריית אתא ומעלה אדומי ובמועצות המקומיות מבשרת ציו ואורנית מינו
לתפקיד מכרי או חברי מקרב עובדי משרדיה.
מנהל הבחירות ביבנה מסר למשרד מבקר המדינה כי אחד מחוזרי המפקח הארצי קבע מפורשות
כי חלק ממזכירי הרזרבה ישמשו ג קולטי קלפיות .מנהלי בחירות אחרי מסרו בתשובותיה
בעניי זה כי מדובר בעובדי משרד שנבחרו על סמ %המלצות ומשיקולי מקצועיי בלבד ,וכי ה
עובדי מקצועיי ובעלי ניסיו רב ומוכח בבחירות קודמות ,או שה נבחרו בזכות היכרות עמ
שממנה אפשר ללמוד על מידת אחריות ומהימנות.
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי אכ לא נקבעו אמות מידה נוקשות למינוי הקולטי,
כי נושא זה נתו לשיקול דעתו המקצועי של מנהל הבחירות ,וכי "קולט אמור להיות אד אשר
מחד הינו מנוסה ומאיד %אמי על מנהל הבחירות ,בשל האופי הרגיש של התפקיד".
ב 11מהרשויות )אורנית ,אשדוד ,חדרה ,יבנה ,יהודמונוסו ,מבשרת ציו ,עכו ,צפת ,קריית אונו,
שדרות ותל אביביפו( לא חויבו הקולטי לעבור מבח לפני מינוי לתפקיד ,82לעתי משו
שהתקבלו לעבודה רק ברגע האחרו .בשש מהרשויות )אורנית ,חדרה ,יבנה ,מבשרת ציו ,צפת
וקריית אונו( לא חויבו הקולטי לעבור השתלמות פרטנית לפני מינוי )ביהודמונוסו הועברה
לה השתלמות רק ביו הבחירות עצמו(.
__________________

81
82
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בנוהל למינוי מזכיר נקבע כי "מינוי מזכירי לתפקיד קולטי קלפיות יהיה מתו המזכירי שבעתודה
לפי שיקול דעתו של מנהל הבחירות".
בנוהל למינוי מזכיר חויב מזכיר ועדת קלפי לעבור הדרכה ומבח )ראו להל(.
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באחד מנספחי חוזרי המפקח הכללי נקבע אמנ כי המלצתו היא שכל ועדת קבלה תטפל בשמונה
ועדות קלפי ,א %הבדיקה העלתה כי בדר %כלל מנהלי הבחירות לא התייחסו לנספח זה ולפיכ%
היחס המוצע לא נשמר בכל הרשויות .בעקבות כ %ברשויות אחדות נוצר עומס והמזכירי נאלצו
לעמוד בתורי מול קולטי הקלפיות במש %זמ ממוש %ביותר .לדוגמה :בקריית שמונה הוכנו רק
שני צוותי לקליטת הקלפיות ,ולקראת השעה  1:00אחר חצות נוצרו תורי ארוכי ,ועקב כ%
חיכו מזכירי ועדות הקלפי בממוצע בי שעה לשעה ורבע עד קליטת סיכו התוצאות שהביאו
מוועדות הקלפי.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ההנחיות בעניי קולטי הקלפיות יחודדו,
וכי יוגדר תפקיד הקולט .נוס #על כ %שכר הקולטי ברשויות המקומיות יושווה לשכר בבחירות
לכנסת.
¯˙ÂÈ ˙ÂÈË¯Ù ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÙÒÓ ‰È‰È ‰Ó Ì‰Ï ÚÈ„Â‰ÏÂ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ÓÏ ˘‡¯Ó Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï ,ÌÈËÏÂ˜‰ ÈÂÈÓÏ
.Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â¯˘ÎÂÈ „ˆÈÎÂ ˙Â˘¯ ÏÎ· ÌÈËÏÂ˜‰

החזרי תשלו לרשויות המקומיות עבור העסקת מזכירי קלפי
המפקח הארצי פרס באוקטובר  2008הנחיות לגבי אופ התשלו למזכירי ועדות הקלפי.
לפי ההנחיות ,הגזבר של כל רשות מקומית ומנהל הבחירות שלה העבירו למפקח בקשה להחזר
הכספי ששולמו עבור העסקת המזכירי .מרכזת הבחירות הארצית של המפקח העבירה את
הבקשות להחזר הכספי לחשבות של משרד הפני בירושלי וביקשה "החזר מהיר של התשלו
לקופת המועצה".
הבדיקה העלתה כי לעיריית מודיעימכבירעות נת משרד הפני סכו של  152,100ש"ח כהחזר
תשלו עבור העסקת  117מזכירי .בדיקתה של רשימת המזכירי שלפיה חושב החזר התשלו
העלתה כי נכללו בה ,בי היתר ,שבעה מזכירי שהעירייה קיבלה בגי העסקת  2,600ש"ח  שכר
כפול מהסכו שנקבע .הדברי אמורי למשל במנהלת כוח האד של העירייה שעבדה במישרי ע
מנהל הבחירות ,שלוש עובדות של משרד הפני המועסקות בנתב"ג ע מנהלת הבחירות וכ
בעובדת עירייה .בבקשה להחזר צוי שמ של השבעה פעמיי ,ובאחת משתי הפעמי מצוי ליד
שמותיה של אות מזכירי כי ה הועסקו ג ב"ספירת קולות החיילי" .יצוי כי החזר התשלו
נית ,לפי החוק וההנחיות ,רק בעד מילוי תפקיד של מזכיר ועדת קלפי .לא נית לא #רשות אחרת
החזר ממשרד הפני עבור ספירת קולות חיילי ,ולא סוכ על כ %מראש.
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי סגניתו הבכירה אישרה כי הועסקו  117מזכירי ,וכי לשבעה
מה נית אישור לספור את קולות החיילי ,לפי בקשתה של מנהלת הבחירות של העירייה.
המפקח לא הסביר בתשובתו מדוע עיריית מודיעימכבירעות קיבלה אישור חריג כזה.
È¯ÈÎÊÓÓ ‰Ú·˘Ï ÏÂÙÎ ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂÏÂ˜ ˙¯ÈÙÒ Ï˘ ˜ÂÓÈ· ,ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,˙ÂÚ¯-ÌÈ·ÎÓ-ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ
ÌÏÂ˘˘ ÈÏ·Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ¯ÙÒ ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂÏÂ˜ Ï˘ ‰·¯‰· ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ
.ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú ÛÒÂ ¯Î˘ Ô‰Ï
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בי מזכירי הקלפי שמשרד הפני שיל לעיריית אשקלו )בסיבוב הראשו( החזר תשלו עבור
העסקת נכללו ג  63עובדי "מינהלה" של העירייה ,שלפי הדיווח למשרד הפני שימשו
"מזכירי רזרביי" .הרשימה כללה ג שלושה עובדי עירייה שמילאו תפקיד "תיאו ובקרה"
)אמרכל העירייה ,מזכירת האג #ועובדת אחרת( ,שלושה נהגי וכ מוקדניות וטלפניות ,לפי דיווח
שעליו חתו מנהל הבחירות באשקלו .מנהל הבחירות וסגניתו מסרו למשרד מבקר המדינה כי
אמרכל העירייה מסר לה כי עובדי אלו "עבדו מספיק קשה בבחירות וזה הצ'ופר שלה" .לאחר
שדיווחו על כ %למנהל מחוז הדרו הוא אמר לה" :תרדו מזה .ככה עושי בכל מקו".
ÏÚ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˙ÒÎ‰ÏÂ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈÏ Á˙Ù Á˙Ù ÈÙÏ˜ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯ÊÁ‰Ï ˙Â˘˜·‰
¯Â˘È‡ ÈÙÏ ,ÍÎÈÙÏ .ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ Ï˘ „È˜Ù˙ ÏÚÂÙ· Â‡ÏÈÓ ‡Ï˘ ÈÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯Ï
˙Â˘˜·‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ,ÌÂÏ˘˙‰
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÈÙÏ˜‰ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ È¯ÊÁ‰Ï
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ï˘ È„ÈÓ ¯ÊÁ‰ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÓ ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡· ÏÂ˜˘È ÌÈÙ‰
.‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰

הדרכת והכשרת של מזכירי ועדות קלפי
בחוזר המפקח הארצי )מס'  (3מ 5.8.09הובא לידיעת מנהלי הבחירות כי את נושא ההדרכה מרכז
"פרויקטור" מטעמו ,וכי עד אותה עת נעשו הפעולות האלה" :הכנת לומדה שתמוק באתר
המשרד ואשר לימודה יהווה תנאי להשתתפות בהדרכה הפרונטאלית; עדכו התדרי %למזכיר;
הכנת מערכי הדרכה מסודרי למדריכי המזכירי" .בנוהל למינוי מזכירי צוי ,בי היתר ,כי
"מזכיר ועדת קלפי ימונה לאחר שהשתת #בהדרכה ועמד במבח ידע בהצלחה".
הדרכת מזכירי הקלפי נועדה להקנות לה ידע ולצייד בכלי מתאימי כדי שיוכלו למלא את
תפקיד כהלכה ביו הבחירות.
בנוהל קבע המפקח את התנאי שרק מי שיעמוד בה יוכשר לתפקיד :עליו להשתת #בהדרכה
הלמדה )להל  הלומדה( שלו שנעשה לפני
למזכירי; עליו לקבל ציו  70לפחות במבח ָ
ההדרכה וכ ציו  70ומעלה במבח שבסיו ההדרכה .למנהל הבחירות לא הוקנתה הסמכות
לקבוע ,לפי שיקול דעתו ,א להעסיק את מי שציוניו כאמור נמוכי מ.70
פרויקטור הדרכה
במרס  2008פרס המפקח מכרז למת שירותי פרויקטור הדרכה לקראת הבחירות לרשויות
המקומיות .השירותי העיקריי שנדרשו היו :פיתוח מערכי שיעור להדרכת המדריכי
ולהכשרת; פיתוח חומרי הדרכה ,מערכי שיעור ,תרגילי ומבחני למזכירי הקלפי; תיאו
וארגו של הפעולות להדרכת המזכירי; פיקוח על ביצועה הדידקטי של ההדרכה בפועל בשיתו#
כל מנהלי הבחירות והרשויות; טיפול בתשלו של שכר המדריכי מול הגורמי הרלוונטיי
במשרד הפני וכ הפקת לקחי בכתב והגשת דוח לאחר תו מערכת הבחירות.
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עוד נקבע במכרז כי בפרק זמ של חודש יש להדרי %כ 10,000מזכירי ב 173רשויות מקומיות.
ביולי  2008נחת חוזה ע החברה שזכתה במכרז למת השירותי הנקובי במכרז.
במהל %החודש שלפני הבחירות התקיימו כ 600ימי הדרכה והוכשרו בה כ 15,000מזכירי
ועדות קלפי בכל האר 75 .1המדריכי שהועסקו נבחרו מתו %מאגר של כ 100מדריכי שנכללו
ברשימות במשרדי המפקח.
נמצא כי במכרז לא נקבעו לפרויקטור תקציב ההדרכה ,לוחות הזמני ומספר ימי ההדרכה ,מספר
המשתתפי בכיתה וכדומה .המפקח א #לא קבע נהלי בנוגע לאופ גיוס המדריכי וביצוע
ההדרכות.
המפקח הארצי לא התווה תכנית הדרכה ולא קבע מספר ימי ההדרכה ,לרבות התאריכי שבה
תועבר הדרכה למזכירי .לפיכ %התפרס טווח פעולות ההדרכה מספטמבר ועד שבוע לפני
הבחירות.
המפקח הארצי מסר בתשובתו בעניי זה כי פרויקטור ההדרכה ביצע עבודה מקצועית ומסורה על
א #מגבלות זמ קשות ,וכי משו שמספר ימי ההדרכה ומספר המודרכי בכל כיתה היו נתוני
לשיקול דעתו המקצועי לא נקבעו מסמרות בנושא זה .עוד מסר המפקח כי תחו ההדרכה הוא
אחד התחומי הבולטי שבה בוצעו שיפור והסדרה לעומת מערכות בחירות קודמות :מונה
פרויקטור לנושא ,הוכנו לומדה ומערכי שיעור והוכנה רשימת מדריכי.
ÈÓÈ ¯ÙÒÓÂ ÌÈÎ¯„ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â„È ÏÚ ÂÚ·˜ÈÈ ‰Î¯„‰‰
נמצא כי בחלק מהמקומות הייתה רמת ההדרכה נמוכה ולעתי נעשתה א #ללא עזרי נלווי.
לדוגמה ,מנהל הבחירות של עיריית עכו ציי את רמת ההדרכה הנמוכה של המדריכי מטע
החברה ,וסבר שאי בה כדי לאפשר למזכירי להתמודד ע הבעיות שיתעוררו בשטח בזמ אמת.
ג מנהל הבחירות בסח'ני ציי כי המדריכי הגיעו להדרכה בלי ערכות הדרכה וללא אמצעי
הדגמה מוחשיי )מעטפות הצבעה למיניה ,סוגי פתקי וכיו"ב( .לטענתו המועמדי העתיקו
בבחינה זה מזה.
Ì‡ ,˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡¯˜Ï ,ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙ÒÈÎÓ ,ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ˙Â‚‰˙‰ Ì‚„Â˙ ÔÂË¯Ò· .‰Ú·ˆ‰‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÔÂË¯Ò ˜ÈÙ‰Ï
˘ÌÂ˙· ˙ÂÏÂ˜‰ ˙¯ÈÙÒÂ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÂÏÈÓ ÔÙÂ‡ ÂÓ‚„ÂÈ ÔÎÂ ,Â˙‡ˆ „ÚÂ ÈÙÏ˜Ï ¯ÁÂ·‰ Ï
.˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי "בימי אלה אנו מכיני ,באמצעות לפ"מ ]לשכת הפרסו
הממשלתית[ ,סרטו הדרכה המתאר את פעולת ועדת הקלפי .יצוי כי קיי ברשותנו סרט באור%
כ 30דקות שהוכ בשנות ה .90בחרנו שלא להשתמש בו בבחירות האחרונות בשל היותו ארו%
מדי ולא עדכני".
שישה מנהלי בחירות העבירו הדרכות למזכירי הקלפי בזמ שהועסקו בתפקיד ,וקיבלו בעד
עבודה זו תשלו נוס #באותה עת .אחת מה א #הדריכה במש 19 %ימי בעת שכיהנה כמנהלת
בחירות .להל הפרטי:
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‰·˘ ˙Â˘¯‰
˘Ï‰Ó ˘ÓÈ
·˙Â¯ÈÁ

ÍÈ¯„‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

‰¯ÂÓ˙‰
(Á"˘· ¯ÙÒÓ
¯Â·Ú
ÈÓÈ
*
‰Î¯„‰‰ ‰Î¯„‰‰

קריית ביאליק

רמת ג ,פרדס חנה כרכור ,חיפה ,קריית אתא ,קריית ביאליק,
קריית י
חיפה ,שלומי ,אבו סנא ,מג'אר ,קריית שמונה ,ג'דיידה מכר
רחובות ,אפרת ,קריית ארבע ,ירושלי ,אלפי מנשה ,אריאל
רמת ג ,כרמיאל ,נצרת עילית ,שפרע ,יקנע ,נהרייה ,חצור,
ראמה ,אכסאל ,קצרי

רמת ג )סג
מנהל(

רמת ג ,גבעתיי ,חולו ,ראשו לציו

6

פרדס חנה
כרכור

רמת ג ,חיפה ,קריית ביאליק ,קריית אתא ,קריית י ,פרדס חנה
כרכור

10

מג'אר
אפרת
כרמיאל

*

10

6,813

9
6
**
19

6,619
5,288
20,167
4,145
7,150

תערי" שעת הדרכה היה  168ש"ח לשעה ,לא כולל מע"מ .התשלו המרבי היה בעבור ארבע שעות
הדרכה.
עבור ביטול זמ שול  67.2ש"ח לכל שעה .התשלו עבור כל  50ק"מ חושב לפי  1שעה ביטול זמ.
עבור נסיעות שול  1.4ש"ח לק"מ.
בחמישה מ  19ימי ההדרכה הדריכה מנהלת הבחירות שתי קבוצות ביו.

**

מנהל הבחירות בקריית ביאליק מסר למשרד מבקר המדינה כי פרויקטור ההדרכה ידע כי הוא
מכה כמנהל בחירות ,והוסי כי את ההדרכות ביצע בימי שהיה פנוי .ג מנהל הבחירות במג'אר
מסר כי עבודתו נעשתה בשעות החופש ולאחר שעות העבודה .מנהל הבחירות באפרת מסר
תשובה דומה והוסי כי ביצע חלק מההדרכות לאחר שפרויקטור ההדרכה דיווח לו על מחסור
במדריכי.
מנהלת הבחירות בכרמיאל מסרה למשרד מבקר המדינה כי ההצבה לביצוע ההדרכות "בוצעה על
ידי לשכת המפקח הארצי .השיבו נקבע לפי פרמטרי מקצועיי ועברתי הדרכה ומבחני ידע.
ההדרכות לא פגעו בזמינותי ובמערכת הבחירות של כרמיאל".
סג מנהל הבחירות ברמת ג מסר למשרד מבקר המדינה כי לא נאמר לו שיש מגבלה או הנחיה
ולפיה מנהל בחירות לא יכול להדרי  ,וכי ההדרכה לא פגמה בתפקודו ובזמינותו כסג מנהל
בחירות .מנהל הבחירות בפרדס חנה!כרכור מסר כי דבר מינויו למנהל הבחירות היה ידוע
לפרויקטור ההדרכה ש"שיב אותי בהדרכה".
- ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ˙Â¯ÈÁ· Ï‰ Ó˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È ÙÏ˘ ÌÈÈËÈ¯˜‰ ˙ÂÚÂ·˘· ˙Ú ÏÎ· ÔÈÓÊ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡Â Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú ¯Î˘ Ï·˜Ó‰
.¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ÍÎ ÏÚ Ï·˜ÈÂ ÈÙÏ˜ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ú· ‰· ÍÈ¯„È - ˙Â¯ÈÁ·‰
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי "העסקת מנהלי בחירות כמדריכי אינה תקינה ,וההנחיות
בנושא זה הובהרו וחודדו".
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המזכירי הרזרביי שמונו בקריית אונו ובחצור הגלילית לא קיבלו הכשרה כלל ,ומפאת מחסור
במזכירי נאלצה מנהלת הבחירות בקריית אונו למנות למזכירי ג כאלה שציונ בבחינה היה
נמו מ!.70
מנהלת הבחירות בקריית אונו מסרה לנו בעניי זה כי המזכירי האלה צוידו בחוברת הדרכה
וקלטת" ,וא העברתי לה תדרי מקדי".
בגלל מחסור בחברי ועדת קלפי באשדוד הוצבו שני מזכירי בכל ועדה ,והמזכיר השני קיבל
הכשרה מזורזת מאוד ביו הבחירות; משקיפי 83שהוסבו למזכירי ביו הבחירות באשדוד לא
קיבלו הכשרה כלל.
ברחובות ,שבה פעלו  101קלפיות ,נת משרד הפני לרשות המקומית תשלו בעבור העסקת 227
מזכירי .הבדיקה העלתה כי עקב מחסור בכוח אד לאיוש הקלפיות ביו הבחירות ,השיגה
מנהלת הבחירות אישור מהמפקח להעסקת כ! 80מזכירי נוספי .כל המזכירי האלה גויסו ביו
הבחירות ולא קיבלו כל הכשרה וא לא נבחנו בכל מבח לפני העסקת.
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי לעתי אכ מזכירי שהשתתפו בהדרכה הודיעו ברגע האחרו
כי אינ מעונייני בתפקיד )בשל השכר הנמו  ,בשל היעדר שבתו או מסיבות אחרות( .לדוגמה,
בנתניה ובבאר שבע הודיעו עשרות מזכירי ברגע האחרו כי לא יתייצבו לעבודה .ברור שבמצב
זה קשה מאוד להדרי את המזכירי החלופיי שאותרו.
Â·Â Ï‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÔÈÎÈ ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙‡¯˜Ï˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÂÏ ˙Â·¯Ï ,ÈÙÏ˜‰ ÈÎÈ¯„Ó ˙¯˘Î‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ÂË¯ÂÙÈ
.Ë¯ÂÙÓ ÌÈ ÓÊ

לומדת הדרכה
במרס  2008פרס משרד הפני מכרז למת שירותי ייעו לאפיו לומדת הדרכה לקראת הבחירות
לרשויות המקומיות .המטרה הייתה לפתח לומדה למזכירי ועדת קלפי ולמנהלי הבחירות כדי
לשפר את אמצעי הלמידה ואת הישגיה ולפקח על הישגי הלומדי באמצעות מערכת זו.
במכרז פורטו השירותי הנדרשי מהיוע:
 .1לימוד החומר הנוגע לבחירות ! חוקי ,תקנות ,חוזרי המפקח על הבחירות וחומרי הדרכה
קיימי.
 .2אפיו לומדת מחשב אינטראקטיבית למזכירי ועדות קלפי ולמנהלי הבחירות שנית יהיה
ללמד את המשתמשי בה באמצעות תקליטור ובאינטרנט.
.3

אפיו מסד נתוני אשר יאפשר מעקב אחר הישגי המשתמשי בלומדה.

.4

אפיו חומרי הדרכה נוספי לפי שיקול דעת מקצועי ,א יידרש.

.5

הצעה לליווי הפיקוח על המשתמשי בלומדה.

__________________
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סעי" )34ה( לחוק הבחירות קובע כי "בישיבות של ועדת קלפי רשאי להיות נוכחי ,כמשקיפי
בלבד ,נציג אחד של כל רשימת מועמדי שאושרה כדי ושאינה מיוצגת בוועדה".
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ביוני  2008נחת ע החברה שזכתה במכרז חוזה למת שירותי לבניית לומדת הדרכה בהתא
למכרז.
הלומדה כללה  181מסכי שעליה הוצגו ארבעה נושאי .על כל נושא הוצגו כמה שאלות ,ובס
הכול  18שאלות .המועמדי נדרשו לענות על השאלות בלומדה ולהביא להדרכה את ארבעת
אישורי ביצוע הלומדה .כמו כ נדרשו המועמדי לפתור אירוע )מס'  (2שבלומדה ,להשיב על
שאלות הכרוכות בשינו מידע ולהביא את תשובותיה להדרכה.
הבדיקה בנושא הלומדה העלתה את הממצאי האלה:84
 .1לחלק גדול מהמזכירי ברשויות המקומיות לא הייתה גישה למחשב ,לאינטרנט או
למדפסת .בעניי זה יצוי כי בעבר נשלחה התכנה לבתי המזכירי.
 .2חלק מהמזכירי שהייתה לה גישה למחשב או לאינטרנט נתקלו בקשיי טכניי בהפעלת
הלומדה ,למשל :הכניסה ללומדה הייתה אטית והיה קשה לפתוח אותה; בגלל האטיות היה צור
להמתי זמ ממוש בי שאלה לשאלה ,בי פרק לפרק ובי סיו פעולה לפעולה הבאה; התכנה
הייתה נתקעת לעתי קרובות.
החברה שזכתה במכרז ביצעה ניסוי חלו )פיילוט( באמצעות שש עובדות ממשרד המפקח .הזמ
הממוצע שנדרש לה לסיי את הלומדה היה כשעה ורבע .ואול הניסוי לא דימה מצב אמתי
מאחר שהלומדה לא הותקנה על האתר של משרד הפני אלא נפתחה מתו פורטל הממשלה .עקב
כ בשעות הצהריי ,כשרוב הלומדי ניסו ללמוד ,הייתה הלמידה אטית וממושכת ביותר בשל
עומס הגולשי באתר ,וחלק א ויתרו עליה.
 .3התכנה לא הוזנה בנתוני המזכירי שהיו רשאי להשתמש בה ,ועקב כ כל אחד יכול היה
להיכנס ללומדה ולבצע אותה עבור מישהו אחר בלי שהמערכת תוכל לגלות זאת.
 .4בחלק מהרשויות לא נדרשו המועמדי לתפעל את הלומדה; חלק ממנהלי הבחירות ג לא
דרשו מה להציג את אישורי ביצוע הלומדה ואת פתרו האירוע והתשובות לשאלות.
המפקח הארצי מסר בתשובתו בעניי זה כי קשיי כניסה ללומדה וחוסר אפשרות לזהות את
המשתמש ה ,מטבע הדברי ,חבלי הלידה של מוצר חדש ,וכי מתוכנני שיפורי בלומדה.
המפקח הארצי מסר עוד כי אנשי מבוגרי יותר או כאלה שאי ברשות מחשב אכ מתקשי
במידת מה בהפעלת הלומדה ,א לא סביר כי לרוב המזכירי לא הייתה גישה כלשהי למחשב או
למדפסת; המפקח ציי ג כי התקנת הלומדה באתר פתוח של משרד הפני נעשתה במתכוו על
מנת לחשו קהלי גדולי ככל האפשר )לרבות חברי ועדות קלפי שאינ עוברי הדרכה( לחומרי
הלימוד ולהוראות החוק.

__________________
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הפקת הלקחי שהוגש למשרד הפני בדצמבר .2008
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‰„ÓÂÏ‰ ˙ÏÈÚÙÓ ‰¯·ÁÏ ˙Â¯Â‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ˜Â„·ÏÂ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯˙‡‰ ÏÚ ˙ ˜˙ÂÓ ‰„ÓÂÏ‰˘Î ËÂÏÈÈÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï
·˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· .˙Ó‡ ÔÓÊ
ÈÓÓ ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Ú ÓÈÈÂ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ Â˙ÓÂ‡È ‰·˘ ‰„ÓÂÏ ÏÚÙÂ˙ ÈÎ ‚Â‡„ÏÂ
˘‡ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‰È˙Â¯ËÓ Â‚˘ÂÈÂ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰˙ ‰„ÓÂÏ‰˘ È„Î ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˘¯ÂÓ Â È
‰Ï·˜ È‡ ˙Î ‰„ÓÂÏ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ Ó ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ
.ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙Ï

קביעת מקו הקלפיות
בדיקת מקומות הקלפי
בחוק הבחירות נקבע כי על מנהל הבחירות לקבוע את מקו הקלפי בהתייעצות ע ועדת
הבחירות המקומית .כמו כ עליו לבדוק ,85בשיתו נציג הרשות המקומית ונציג המשטרה ובתיאו
עמ ,א מקו הקלפי אכ מתאי לכ .
 .1הבדיקה העלתה כי הקלפיות מוקמו לעתי במקומות שאינ ראויי או מרוחקי .לדוגמה,
כל שש הקלפיות במצפה רמו הוצבו במתנ"ס המקומי .מנהל הבחירות ציי כי לא זו בלבד שעקב
כ הגיעו להצביע במתנ"ס ג תושבי מהשכונות המרוחקות ,אלא ג נוצרו התקהלות גדולה
והפרעה למהל השוט של תהלי הבחירות במש כל היו.
בעניי זה פנתה אחת מתושבות מצפה רמו כבר ב! 16.9.08למפקח הארצי והתריעה לפניו על
"הפיכת כל מצפה רמו לתא בחירות אחד ...יש ריכוזי של קהילות ,דבר זה מהווה גור מלחי
לתושבי מסוימי הגרי בקהילות מוגדרת ...משו מה ,המפקחי על הבחירות והמשטרה
מרשי לפוליטיקאי ועוזריה לשהות בתו אול הכניסה הצפו של המתנ"ס ,מכיוו
שפורמאלית ה אינ נמצאי בתו האול ע הקלפי .הצור לעבור ליד המועמדי ,ולהידח
לצד אנשי נוספי אינו מוסי לתענוג של ההצבעה .ובבחירות לפני שנתיי ,היינו עדי ,ונוכל
להביא אנשי נוספי להעיד ,שהיו אמצעי לח על אנשי שבאו לבחור ג פה".
˙ÂÊÎÂ¯Ó‰ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙‡ ¯ÊÙÏ ÔÂÈÒÈ ÏÎ ‰˘Ú ‡Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÏÂ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ‡ÂˆÓÏÂ
˘.ÌÂ˜Ó‰ ˙·˘Â˙ Ï˘ ‰·˙ÎÓ· ÂÏÚÂ‰
המפקח הארצי מסר כי בסיור שקיי צוות בדיקת הקלפיות במצפה רמו בשני  2004ו!2009
הוצגה לו בקשה מפורשת של הרשות המקומית שלא לפזר את הקלפיות א שאותר מקו מתאי
נוס ,זאת ,בי היתר ,מאחר שריכוז הקלפיות אפשר למשטרה לרכז את מאמצי שמירת הסדר.

__________________
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לפי הנחיה שפרס המפקח הארצי ביולי ) 2008חוזר מס'  ,2רשויות .(2008
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˙˘˜·Ï ¯˙ÚÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÙÏ˜ ¯ÊÙÏ ·ËÂÓ ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓ· ÈÎ ‰‡¯‰ (‰ÂÂ‰‰Â) ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ ;˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
·.„Á‡ ÛÂÙˆ ÌÂ˜Ó· Á˙ÓÂ ıÁÏ Â¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ È„Î ÌÈ„˜ÂÓ ‰ÓÎ
יצוי כי במקרה אחר טיפל המפקח כדבעי בפנייה שהועברה אליו; ב! 23.10.08פנתה עורכת די
שייצגה את אחת הרשימות אשר התמודדה במודיעי!מכבי!רעות וטענה כי בשתי שכונות גדולות
חדשות בעיר לא הוצבו קלפיות כלל .בעקבות הפנייה נעשתה מטעמו בדיקה מחודשת לאיתור
מקומות להצבת קלפיות בשכונות החדשות ,ואכ הועברו אליה שלושה ריכוזי קלפיות.
בעניי זה העירה החברה ששכר המפקח הארצי לש הפקת לקחי בעקבות הבחירות כי "לא
הושקעה מחשבה מעמיקה בנושא פיזור הקלפיות ובחינתו על גבי מפה לבחינת מרכזיות
הקלפיות" ,והמליצה כי בעתיד ימוקמו הקלפיות באופ שה ימלאו את הצרכי של האוכלוסייה
ופיזורה ,וכי "יש להקי צוות גדול יותר של בודקי קלפיות אשר יתחילו את פעילות לפחות שנה
לפני הבחירות".
 .2המפקח הארצי הנחה ביולי  2008את מנהלי הבחירות לבצע בדיקת קלפיות .לחוזר שהפי
ציר טופס רישו של ממצאי הבדיקה שיש למלאו לגבי כל קלפי ביישוב לפי רשימת הקלפיות
שבתחומי הרשות המקומית .הטופס כלל פרטי בנוגע למקו הקלפי ,לנוחות הגישה אליה,
למרחק ממנה למקו החניה ,למספר המדרגות בתו מבנה הקלפי או בדר אליו וכ את המלצתו
של מנהל הבחירות בנוגע להשארה של הקלפי במקומה או להעברתה למקו אחר .את ממצאי
הבדיקה היה על מנהל הבחירות לשלוח ללשכת המפקח.
הבדיקה העלתה כי מנהלי הבחירות של  27רשויות מקומיות לא הגישו למפקח את טופסי רישו
התוצאות של בדיקת הקלפיות .יצוי כי אמנ ב! 17מאות רשויות העבירו מנהלי הבחירות
למפקח טבלה ובה המלצות והערות ,א בטבלה צוי רק א המבנה ראוי א לאו או הערות בעניי
איחוד או פיצול קלפיות.
 .3עובדי משרד מבקר המדינה העלו בבדיקת ביו הבחירות כי בכל הקלפיות בכפר קאס
הייתה תאורה לקויה ולא מספקת ,והמצביעי עמדו בתורי ארוכי בשעות אחר הצהריי והערב
בחוש משו שלא הותקנה בקלפיות תאורת חירו.
 .4בחלק מהמקומות חסר בקלפיות א הציוד המזערי הנדרש .לדוגמה ,עובדי משרד מבקר
המדינה סיירו ביו הבחירות בקלפיות שהוצבו בכיתות בבתי ספר ,אשר הציוד בה כלל כיסאות
נמוכי ושולחנות תלמידי בלבד.
 .5בנצרת לא אותרו בעוד מועד מקומות ציבוריי להצבת קלפיות .לפיכ פנתה העירייה לבתי
הספר הפרטיי בעיר וביקשה מה לבטל את הלימודי ביו הבחירות כדי שתוכל להציב בה
קלפיות .בתי הספר נענו לפנייה.
ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙¯ˆ · ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÈÙÏ˜ ˙·ˆ‰Ï ÌÈÓÏÂ‰
È„Î ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÂÊÈÙ ‡˘Â Ï Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·È˜„Â· ÏÚ ÈÎÂ ,‰¯ÂÊÈÙÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ÂÓ˜ÂÓÈ Ô‰ „È˙Ú
ÈÙÏ˜‰ ˙·ˆÂÓ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ Ì·ˆÓ ˙‡ ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ˙Á‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈÙÏ˜‰
.˙ÂÈÙÏ˜ Ì‰· ·Èˆ‰Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯˙‡ÏÂ
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המפקח הארצי מסר בתשובתו כי נושא בדיקת הקלפיות הוא אחד הנושאי שבעניינ מתוכננת
עבודה במערכת ממוחשבת מול מנהלי הבחירות ,וכי צוות בדיקת הקלפיות ,המשות לוועדת
הבחירות המרכזית ולמשרד הפני ,עושה כל העת בדיקות בנושא המקומות שבה מוצבות
הקלפיות ובמש כשלוש שני משלי סבב בדיקה ארצי .עוד מסר המפקח" :הוראות החוק
והשכל הישר מחייבי פריסה מרבית של מקומות הקלפי כ שיהיו קרובי ככל האפשר
למצביעי .ע זאת ,עלינו לפעול במגבלות של מבני הציבור הקיימי )באזורי ותיקי מאוד או
חדשי מאוד אי לעיתי מבני ציבור מספיקי( ושל עובדת היעדר השבתו".
קביעת מספר הקלפיות
ביישובי הלא יהודי היה שיעור ההצבעה  86%מצביעי מקרב התושבי ! גבוה בהרבה
משיעור ההצבעה ביישובי היהודיי ).(48%
להל פרטי נוספי על מספר של בעלי זכות הבחירה הממוצע בכל קלפי ועל מספר המצביעי
בפועל ביישובי היהודיי וביישובי הלא יהודיי:
¯ÙÒÓ
˜˙ÂÈÙÏ
יישובי יהודיי
יישובי לא יהודיי

6,888
657

‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎ· ÚˆÂÓÓ‰

ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ¯ÙÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎ· ÚˆÂÓÓ‰

626
619

295
532

מהטבלה עולה כי א שמספר בעלי זכות הבחירה הממוצע בקלפי שווה כמעט בשני המגזרי,
היה מספר המצביעי הממוצע בקלפי ביישוב לא יהודי מעל  ,500ואילו ביישובי היהודיי היה
מספר קט מ! .300מנהלי הבחירות ביישובי הלא יהודיי התלוננו שההמתנה להצבעה
וההצבעה עצמה נמשכות זמ רב וגורמות להיווצרות תורי המגבירי את החיכו בי מחנות
המצביעי .ה התלוננו ג על התגודדות באזור הקלפיות שהפריעה למהלכ התקי של הבחירות.
,ÌÈÈ„Â‰È ‡Ï‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÙÏ˜ ÏÎ· ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ ˙‡ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î
המפקח הארצי מסר בעניי זה כי הנחיה מתאימה הועברה "לג גיאוגרפיה בלמ"ס ,אשר מתחזק
עבורנו את מפת הקלפיות".
קלפי ) 990קלפי "מרכזת"(
בוחרי שכתובת משובשת או לא ברורה ,או כאלה שאי לה כתובת מוגדרת ברשות המקומית,
הופנו לקלפי "מרכזת" שמספרה  990שהונהגה ברשויות רבות .בסופו של יו הבחירות נפתחה
הקלפי במעמד חברי הוועדה ונרש בעניינה פרוטוקול ! כנהוג בכל הקלפיות הרגילות .בדיקת
דפוסי הרישו וההצבעה בקלפי  990ב! 27רשויות מקומיות העלתה את הממצאי האלה:
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 .1המספר הממוצע של בעלי זכות הבחירה הרשומי בקלפי  990ברשויות שנבדקו היה ;106
בשבע מה )אזור ,גבעתיי ,ג יבנה ,זיכרו יעקב ,חצור הגלילית ,יהוד!מונוסו וכפר יונה( היה
מספר בעלי זכות הבחירה הרשומי בקלפי  990קט מ! ;40ביהוד!מונוסו היו רשומי רק 15
בעלי זכות בחירה.
 .2מספר המצביעי הממוצע שהגיע לאות קלפיות היה ארבעה .ל! 11מהקלפיות לא הגיעו
מצביעי כלל; בשלוש קלפיות הגיע מצביע יחיד ,בשתיי ! שני מצביעי בכל אחת; בשתיי !
ארבעה מצביעי; ובשתיי ! חמישה מצביעי; רק בקלפי אחת )בנצרת( עלה מספר המצביעי
על .15
במקומות שבה היה מספר המצביעי זעו לא נשמרה חשאיות ההצבעה שנקבעה בחוק.
המפקח הארצי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במרש האוכלוסי רשומי בכל רגע נתו
כמה אלפי תושבי שמענ חלקי או משובש; טיוב הנתוני אכ מתבקש ,ורצוי שרשות ההגירה,
האוכלוסי ומעברי הגבול תית על כ את הדעת .ביטול הקלפיות המרכזות הוא בעייתי ביותר,
שכ הוא שולל למעשה את זכות הבחירה מאות תושבי .עוד מסר המפקח הארצי כי כיו לא
מתיר החוק לצר קלפי המונה מעל  100בוחרי לקלפי אחרת .לפיכ  ,לא היה מנוס מלפתוח
בחלק מהרשויות קלפי  990נפרדת .כ אכ נוצר קושי מבחינת חשאיות ההצבעה במקרי שבה
בפועל הצביעו בוחרי מעטי .לעניי זה מתוכנ תיקו לשני דברי החקיקה האמורי ,על מנת
שקלפי  990תצור בכל מקרה לקלפי אחרת.
ÈÙÏ˜˘ ˙ Ó ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÓ˘Ï Ì‚Â ÌÈ¯ÎÈ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ÍÂÒÁÏ ‰È‰È Ô˙È ÍÎ .˙¯Á‡ ÈÙÏ˜Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· Û¯Âˆ˙ 990
.˙ÂÈ‡˘Á‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ

קלפיות לאנשי המוגבלי בניידות )קלפיות "נגישות"(
בחוק הבחירות נקבע כי בכל רשות מקומית תהיה לפחות קלפי אחת שיש בה סידורי גישה
והצבעה מתאימי )שאות יקבע שר הפני בתקנות( לאנשי המוגבלי בניידות) 86להל ! קלפי
נגישה( .כל אד המוגבל בניידות מסיבה כלשהי יכול להצביע בקלפי המוגדרת נגישה ,ואי צור
להירש מראש .את מעטפות ההצבעה של מוגבלי הניידות למועצת הרשות ולראש הרשות מכניס
הבוחר למעטפה חיצונית )כנהוג בבחירות בצה"ל( שעליה מצויני מספר תעודת הזהות וכתובתו
של הבוחר.
בחוק הבחירות נקבע ג כי ביישוב שיש בו יותר מ! 20קלפיות יהיו לפחות שתי קלפיות נגישות.
כמו כ נקבע כי ברשות שיש בה יותר מ! 10,000תושבי תהיה לפחות קלפי נגישה אחת לכל
שטח גאוגרפי רצו שיש בו עד כ! 20,000תושבי .בחוק ניתנה הוראה להציב ,בקרבת מקו
הקלפיות הנגישות ,תמרור זמני שיהיה בתוק ביו הבחירות ויבטיח שני מקומות חניה בכל קלפי
נגישה ,המיועדי לאנשי המוגבלי בניידות.
__________________

86

580

לפי חוזר המפקח הארצי )מס'  (2מ  27.7.08הכוונה היא למוגבלות בניידות זמנית או קבועה מכל
סיבה שהיא .למעשה קלפי נגישה היא קלפי רגילה המיועדת לכל ציבור הבוחרי ,וייחודה בכ'
שמיקומה והסידורי שבתוכה מתאימי ג להצבעה של מוגבלי ניידות.
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המפקח הארצי קבע כי בקלפיות נגישות יועסק מזכיר נוס שתפקידו יהיה לטפל בבוחרי
המוגבלי בניידות שה תושבי הרשות שיבואו להצביע בקלפי זו ולהציב במקו הקלפי תא
הצבעה נוס ומד פתקי ובו פתקי הצבעה.
הבדיקה של הצבת הקלפיות הנגישות העלתה את הממצאי האלה:
 .1בחוק נקבע כאמור מספר מזערי של קלפיות נגישות בכל יישוב .מנתוני שנאספו בלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ובמשרדי המפקח הארצי נית לראות כי הטווח של מספר הקלפיות
הנגישות יחסית למספר התושבי היה רחב ביותר :בכמה יישובי הועמדה קלפי נגישה אחת לכל
 3,000תושבי וא פחות ,ואילו ביישובי אחרי אחת לכ! 20,000תושבי וא יותר .ג
ההשוואה של מספר הקלפיות הנגישות לעומת ס הקלפיות ביישוב מלמדת על חוסר אחידות
בולט :בחלק מהיישובי היה היחס בי הקלפיות הנגישות לקלפיות הרגילות אחת לשלוש )וא
פחות( ,ואילו ביישובי אחרי ! אחת לעשרי )וא יותר( קלפיות רגילות.
להל כמה דוגמאות לכ :
)א( בתל אביב!יפו היה מספר הקלפיות הנגישות גדול יותר מפי אחד וחצי ממספר בירושלי,
א שמספר בעלי זכות הבחירה בתל אביב!יפו הוא כשני שלישי ממספר בירושלי.
)ב( בראשו לציו ,שבה כ! 188,000בעלי זכות בחירה ,הוצבו  28קלפיות נגישות; באשדוד
כ! 26,000בעלי זכות בחירה פחות ,א הועמדו לרשות  42קלפיות נגישות )פי .(1.5
)ג( מספר בעלי זכות הבחירה ברמת ג ובבת י כמעט זהה ,א מספר הקלפיות הנגישות
ברמת ג גבוה פי שניי.
)ד( מספר בעלי זכות הבחירה בקריית אתא ובגבעתיי כמעט זהה ,א מספר הקלפיות
הנגישות שהוצבו בגבעתיי גדול פי שלושה ) 12קלפיות נגישות לעומת ארבע(.
עוד נמצא כי א שהחוק קבע שיוצבו שתי קלפיות נגישות ביישוב שמספר הקלפיות שבו גדול
מ! ,20בתשעה יישובי שבכל אחד מה הוצבו  42!21קלפיות הוצבה רק קלפי נגישה אחת.87
 .2מנתוני על מספר המצביעי בקלפיות הנגישות שאספו עובדי משרד מבקר המדינה ממנהלי
בחירות ב! 27רשויות מקומיות עולה כי מספר הממוצע של המצביעי בקלפי נגישה ב! 12מ!27
היישובי שנבדקו היה קט ביותר ולא עלה על חמישה .מנתוני שנמסרו למשרד מבקר המדינה
על מצביעי ב! 167קלפיות נגישות ב! 24רשויות מקומיות עולה כי ב! 24קלפיות נגישות בתשעה
יישובי לא הצביעו מוגבלי ניידות כלל ,וב! 81קלפיות אחרות לא עלה מספר על חמישה.
עוד נמצא כי בחלק מהיישובי הוצבו במקצת האתרי שתי קלפיות נגישות ומספר המצביעי
באחת מה )או בשתיה( היה זעו ביותר .להל כמה דוגמאות:
)א( באשדוד הוצבו ב! 18אתרי שתי קלפיות נגישות בכל אתר .הבדיקה העלתה כי במרבית
הקלפיות הללו היה מספר המצביעי זעו.
)ב( באחד האתרי באשקלו הוצבו שלוש קלפיות נגישות ובה הצביעו שני מוגבלי ניידות
בס הכול .בחמישה אתרי אחרי הוצבו שתי קלפיות בכל אחד ,וא בה היה מספר המצביעי
זעו.
__________________

87

או אל פח )שבה הוצבו  41קלפיות( ,צפת ) 42קלפיות( ,סח'ני ) 24קלפיות( ,מגדל העמק )38
קלפיות( ,ג יבנה ) 21קלפיות( ,גדרה ) 22קלפיות( ,זיכרו יעקב ) 23קלפיות( ,שדרות ) 28קלפיות(
וקריית מלאכי ) 28קלפיות(.
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)ג( בחצור הגלילית שתיי משלוש הקלפיות הנגישות הוצבו באותו אתר ! באחת מה הצביעו
 12מוגבלי ניידות ,ובשנייה אחד.
 .3הבדיקה העלתה כי קלפיות נגישות הוצבו ג במקומות שסידורי הגישה אליה לא התאימו
למוגבלי ניידות כלל .לדוגמה ,ברחובות נבדקה ביו הבחירות קלפי אשר הכניסה אליה חייבה
טיפוס על מדרגה גבוהה ,ורוחב דלת הכניסה לקלפי היה צר מרוחבה של עגלת נכי .בקלפי לא
היו סידורי חניה מיוחדי לנכי.
מנהלת הבחירות ברחובות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי שפת המדרכה לא הייתה
מונמכת לחלוטי :רכב של נכה היה יכול לעבור במקו ,א ייתכ שמעבר של כיסא גלגלי היה
כרו בקושי.
‰È‰ ¯˙‡ Â˙Â‡· ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜ ‰ÓÎ Ï˘ Ô˙·ˆ‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯ÈÎÊÓ È ˘ ˙·ˆ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÓ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰Â ÌÂÚÊ ÈÙÏ˜ ÏÎ· ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ¯ÙÒÓ
·ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ È¯ÙÒÓ ˙‡ ‡ÂÙ‡ Á˙ Ï ˙ÂÈÙÏ˜‰ È·ÈˆÓ ˙ÂÂˆ ÏÚ .˙ÂÈÙÏ˜ Ô˙Â‡Ó ˙Á‡ ÏÎ
·˜.Ô˙·ˆ‰·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÌÒ˜ÓÏ È„Î ˙Â˘È‚ ‰ ˙ÂÈÙÏ
ÚÂ·˜Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰Â 88˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‡ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰· ,·Â˘ÈÈ ÏÎ· ˙Â˘È‚ ‰ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ Ú·˜ÈÈ Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ
ÔÙÂ‡· ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È ÍÎ .˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ· ÔÎÂ (ÌÏÈ‚ ÔÂ‚Î) Ì‰È ÈÈÙ‡Ó· ,‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ
¯˜ÈÚ· ,Á˙ Ï Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .·Â˘ÈÈ ÏÎ· ·ˆÂÈ˘ ˙Â˘È‚ ‰ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ È ÂÈÂÂ˘Â ÏÎ˘ÂÓ
ÏÎ· ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜· ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙‡ ,¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ Ó Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ÍÓÒ ÏÚ
˙ÂÈÙÏ˜ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜· Í¯Âˆ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜ ÏË·Ï ,·Â˘ÈÈ
‚.˙ÂÈÙÏ˜ Ô˙Â‡· ·¯ Í¯Âˆ ˘È Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â˘È
המפקח הארצי מסר בתשובתו כי לא נקבעו אמות מידה לקביעת מספר הקלפיות הנגישות בכל
רשות מעבר למתחייב בחוק ,שכ המטרה אינה דווקא אחידות אלא קביעת מספר גדול ככל
האפשר של קלפיות נגישות; חשיבות של הקלפיות הנגישות אינה רק במת אפשרות הצבעה
בפועל לאנשי המוגבלי בניידות אלא ג )ואולי בעיקר( בהעברת מסר של שיתו ושוויו
לאוכלוסיה זו .המפקח הארצי מסר עוד כי על מנת להפחית את מספר המקרי שבה מוצבות
כמה קלפיות נגישות באותו מבנה ! דבר הכרו בעלויות של העסקת מזכיר נוס ,מעטפות
חיצוניות ועוד ! הוכנס תיקו במערכת אביב ולפיו נית יהיה לסמ איזו קלפי נגישה מבחינת
הפרמטרי ההנדסיי הנדרשי ובאיזו קלפי יוצב מזכיר נוס .המידע בדבר שני סוגי הקלפיות
יובא לידיעת הציבור ,וכ ייחסכו העלויות המתוארות לעיל .נוס על כ בוחרי שהקלפי שבה
ה רשומי נגישה בפועל ! יצביעו בה ולא יפנו לקלפי שבה פועל מזכיר נוס.
ÔÂÈÂÂ˘Â ÛÂ˙È˘ Ï˘ ¯ÒÓ ˙¯·Ú‰· ÔÈ‡ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ¯ÎÈ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê· ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ˙Â„ÈÈ · ˙Ï·‚ÂÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï
.˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ ˙Â„ÈÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ó ÔÈËÂÏÁÏ ÌÏÚ˙Ó‰Â
__________________
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וה בבחירות לרשויות המקומיות(.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

העסקת סדרני
בחוזר מספר  3של המפקח הארצי מאוגוסט  2008נאמר כי בכל קלפי יש להעמיד סדר שתפקידו
להכי את מקו הקלפי ערב יו הבחירות ,תו שיתו פעולה מלא ע המשטרה.
המפקח הארצי קבע בחוזר מאוגוסט  892008כי "סמכות של הרשויות המקומיות לקבוע את השכר
שישול לסדרני" .לחוזר צורפה טבלה ובה פורטו תעריפי השכר ששולמו לבעלי תפקידי ביו
הבחירות לכנסת ה!) 17במרס  ,90(2006א בעקבות ההפחתה בשכר המזכירי המלי המפקח
הארצי ששכר של הסדרני לא יהיה גבוה משכר של המזכירי.
Ú‚Â · ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‚ Á˜ÙÓ‰ .˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ „È˜Ù˙‰ ˙‡¯˜Ï Ì˙Î¯„‰Â ÌÈ ¯„Ò‰ ÒÂÈ‚ ÔÙÂ‡Ï
È ÙÏ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙¯È‚Ò ÔÓÊ ˙Â·¯Ï) ÂÓˆÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· Ô¯„Ò‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Ï
.Â˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ˙‡Â (˙ÂÏÂ˜‰ ˙¯ÈÙÒ
משרד מבקר המדינה בדק את תהלי גיוס הסדרני ,הגדרת תפקיד ,שעות עבודת ותנאי
העסקת ב! 21רשויות מקומיות .להל הממצאי שהועלו:
 .1רק שלוש עיריות פרסמו ג מחו לתחומי הרשות המקומית שיש צור בסדרני ליו
הבחירות )אחת מה א התקשרה בחוזה ע קבל שהעסיק סדרני( 18 .רשויות מקומיות אחרות
שנבדקו לא פרסמו את הדבר באמצעי התקשורת ! אתר האינטרנט ,לוחות מודעות ,מוסדות
וארגוני בתחו הרשות; שמונה מה פרסמו רק במשרדיה או באתר האינטרנט הפנימי שלה.
ואול ה ציינו בפרסומיה רק את הצור בסדרני ללא פירוט הכישורי הנדרשי ,המשימות
שיוטלו עליה ביו הבחירות ,שעות העבודה והשכר שישול לה )אחת העיריות הביאה לידיעת
עובדיה באמצעות אתר האינטרנט ג את השכר שישול לסדרני(.
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו מסרו למשרד מבקר המדינה כי הסדרני נבחרו לעבודה מבי
עובדי הרשות או על סמ היכרות אישית.
 .2אחת העיריות הוציאה לסדרני הנחיות בכתב בנוגע לתפקיד ביו הבחירות .עירייה אחרת
קיימה פעולות הדרכה לסדרני בתחילת נובמבר  ,2008ובסיומ חולקו לה כתבי מינוי לתפקיד
ביו הבחירות .שאר  19הרשויות המקומיות שנבדקו לא עשו דבר מכל אלה .ה ג לא מסרו
למשרד מבקר המדינה כי נעזרו בסדרני כדי להכי את מקו הקלפי כפי שנקבע בחוזר המפקח
הארצי.
מרבית הרשויות שנבדקו מסרו למשרד מבקר המדינה כי ה אמנ לא הוציאו הנחיות בכתב א
תדרכו את הסדרני בנוגע לתפקיד ,לעתי א על ידי קצי הביטחו של הרשות .חלק מהרשויות
א נעזרו בסדרני להכנת מקו הקלפי )רשויות אחרות העסיקו את אבות הבית לצור כ (.
 .3הועלה כי בכמחצית הרשויות שנבדקו משמשי הסדרני עובדי של הרשות המקומית בכל
ימות השנה .נציגי כמה עיריות הסבירו לעובדי משרד מבקר המדינה כי יש יתרו להעסקת עובדי
הרשות משו שיש ביניה יחסי עובד!מעביד ,ומשו שאות עובדי מחויבי לשמור על רכוש
__________________
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חוזר מס'  3מ .5.8.08
בטבלה נקבע תערי" שכרו של הסדר בהתא למספר הקלפיות בה הוא ממלא ג תפקיד של שרת.
השכר יהיה בי  1,113ש"ח )לסדר בקלפי אחת( ל  1,489ש"ח )לסדר בשמונה קלפיות(.
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העירייה במוסדות שבה הוצבו הקלפיות ,וכ משו שה מכירי היטב את מתח המוסד וביד
ג מפתחות המבני .אחת העיריות הסבירה למשרד מבקר המדינה כי רצתה להיטיב ע עובדיה.
 .4בהיעדר הוראות מחייבות של המפקח הארצי בנוגע לשכר של הסדרני קבעה כל רשות
מקומית את השכר לפי משאביה .בפועל הרשויות נבדלו זו מזו בשכר ששילמו לסדרני ,והיו
הבדלי ניכרי בי השכר הנמו ביותר לשעת עבודה ) 28ש"ח לשעה( לשכר הגבוה ביותר )52
ש"ח לשעה( .ג מכסת שעות העבודה לא הייתה זהה .במרבית הרשויות עבדו הסדרני כ!16
שעות ,א שלוש רשויות העסיקו את העובדי במשמרות שאורכ היה שונה .בעיריית כפר קאס
הועסקו  19מ! 42הסדרני במשמרת אחת )ובתמורה שולמו לה  365ש"ח( ,ואילו  23האחרי
)רוב בני אותה משפחה( הועסקו בשלוש משמרות וקיבלו על כ בתמורה  1,095ש"ח כל אחד.
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו מסרו כי קבעו שכר נמו מהשכר שנקבע בהוראות של
המפקח הארצי כדי לחסו במשאבי.
אחת העיריות מסרה כי קבעה את השכר לסדרניה לפי היחס שקבעה הכנסת בי שכר המזכיר
) 1,725ש"ח( לשכר הסדר ) 1,113ש"ח( בבחירות לכנסת ה!.17
¯È„‚‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ .˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· Ô¯„Ò‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ
‰Ú˘ ÏÎ ¯Â·Ú· ÌÏÂ˘È˘ ¯Î˘‰Â ˙Â˘¯„ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ ˙Â·ÈÈÁÓÂ
)‡˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â ,‰ Âˆ¯Î ˙Â˘¯ ÏÎ ‰‚‰ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰· .(ÌÂÈ‰ ÏÎ Â
˙È·¯Ó· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘˘ Û‡ ,ÌÈ ¯„ÒÏ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÏÏÎ Í¯„· ÂË ˙ÂÒÒÂ·Ó
ÌÈÏ‰ ÂÚ·˜È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ .˙Â‰Ê ÂÈ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.Ì‰Ï ÌÏÂ˘È˘ ¯Î˘‰ ˙‡Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי ההוצאות בגי העסקת סדרני חלות על הרשות
המקומית מכוח חוק הבחירות ,והמפקח אינו מתערב בכ  .ע זאת ,לקראת הבחירות הבאות
יועלה הנושא לדיו במרכז השלטו המקומי לש גיבוש הנחיות משותפות.

העסקת מאבטחי
המפקח הארצי הנחה את הרשויות המקומיות בחוזר מס'  8מספטמבר  2008לנהוג על פי הוראותיו
של מנהל המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני )מ! (23.9.08ולהציב מאבטחי בכל מקומות
הקלפי ביו הבחירות לרשויות המקומיות .הוא ציי כי ההוצאה בעבור הצבת המאבטחי תחול
על הרשויות המקומיות ותמומ מתקציב הבחירות שאותו נדרשו הרשויות המקומיות להקצות
לשנת .2008
המפקח הארצי שלח מכתב למרכזי ולמנהלי של הבחירות באמצע אוקטובר  ,2008בעקבות
אי!השלמת ההיערכות של מרבית הרשויות להצבת מאבטחי בקלפיות .במכתבו ציי כי משטרת
ישראל תבדוק את ההיערכות להצבת מאבטחי בכל הרשויות האמורות לקיי בחירות .א יתברר
לה שאי ה מתכוונות לעשות זאת ,היא תדווח על כ למשרד הפני ותציב באות רשויות
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מאבטחי מטעמה .משרד הפני יכסה את עלות האבטחה ויקזז אותה מתקציביה של אות
הרשויות.
ב! 26.10.08הבהיר ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל במכתב ששלח למשרד לביטחו פני,
למפקח הארצי ,למרכז השלטו המקומי ,לחברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ
וליו"ר ארגו מנהלי ביטחו ברשויות המקומיות כי האחריות לגיוס ולמימו של המאבטחי
בבחירות אינה חלה על משטרת ישראל ,וכי משטרת ישראל היא רק הגו המנחה בנושא שיטת
האבטחה ,קביעת הקריטריוני להצבת מאבטח בקלפי וקביעת פרופיל המאבטח שיוצב בה .הוא
הוסי כי נית יהיה להעסיק מאבטחי מוסדות חינו רק בבתי הספר שבה לא יתקיימו לימודי
ביו הבחירות .לדבריו ,משטרת ישראל לא תגייס מאבטחי ,והאחריות לטיפול בנושא חלה על
הרשויות המקומיות.
המפקח הארצי מסר בעניי זה כי מאחר ששינוי כה קיצוני במדיניות משטרת ישראל פורס רק
כשבועיי לפני הבחירות ,התקשו כל המעורבי בנושא להיער לכ .
- È ÂˆÈ˜ ÈÂ È˘ ‡Ï È‡„ÂÂ·Â - ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ 2008 ¯·ÓËÙÒ· ‰Á ‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰ È¯‰˘ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó
‰ÈÁ ‰‰ ˙‡ˆÂ‰ ¯Á‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ;ÈÙÏ˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÁË·‡Ó ·Èˆ‰Ï
.ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˜Â„·Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰
באותו יו פנה מנהל המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני לממוני על המחוזות וביקש
להוציא לכל הרשויות שעדיי לא התקשרו ע חברות אבטחה צו המורה לה לעשות זאת עד
 ,1.11.08דהיינו תו שבוע ימי .מנהל המינהל הורה לממוני על המחוזות כי במקרה שרשות
מקומית תשיב שאי ביכולתה לפעול לפי הצו או לא תגיב על פניית ,עליה לשקול להפעיל את
סמכות "להיכנס בנעלי הרשות המקומית ולהתקשר בשמה ע החברה למשק וכלכלה בע"מ על
פי תנאי המכרז המשות לאבטחה .התמורה בגי האבטחה תקוזז ממענקי המועברי על ידי
המשרד".
בבדיקת נושא תיקצוב עלות האבטחה עלה כי רק חמש רשויות ,מ! 13הרשויות המקומיות שנבדקו
בעניי זה ,שריינו מתקציב בעוד מועד סכו כס להוצאה זו .שמונה האחרות לא שריינו סכו
כס לסעי זה כלל ,בעיקר משו שההנחיות של משטרת ישראל בעניי האבטחה הגיעו בסמו
לקיו הבחירות ,ואילו תקציב הרשות כבר אושר בתחילת השנה.
בדיקת נושא העסקת המאבטחי ב! 18רשויות מקומיות העלתה כי ארבע עיריות )גבעת שמואל,
כפר קאס ,מעלה אדומי ורהט( לא העסיקו מאבטחי כלל .91עיריית גבעת שמואל מסרה
לעובדי משרד מבקר המדינה כי בהנחיית המשטרה ובאישורה הועמד שוטר בכל מתח שבו
הוצבו קלפיות .עיריית מעלה אדומי מסרה לעובדי משרד מבקר המדינה כי "ברחבי המדינה יש
חוסר של  1,500מאבטחי מוסדות חינו  11.11.08 ...אינו יו שבתו ...אי לכ מאבטחי מוסד"ח
אינ יכולי לבצע את אבטחת הקלפיות למעט קלפיות שנמצאו בתחומי בית ספר" .לדברי
העירייה ,ג חברת האבטחה שעמה היא הייתה קשורה לא יכלה לספק לה מאבטחי נוספי ביו
__________________
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ממסמ' הפקת לקחי שבנושא אבטחת הקלפיות ביו הבחירות שהפיקה חטיבת האבטחה באג"
המבצעי במשטרת ישראל ב  19.11.08עולה כי מער' האבטחה הנדרש על ידי משטרת ישראל
ברמה הארצית היה  2,940מאבטחי ,א' בפועל הוצבו רק כ  2,800מאבטחי" ,ומתוכ רבי שלא
עמדו בפרופיל המאבטח".
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הבחירות ,ולפיכ היא הסתפקה בסדרני שצוידו בגלאי מתכת וניצבו בכניסה למקומות הקלפי.
עיריית כפר קאס מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא לא העסיקה מאבטחי משו שבקשתה
ממשטרת ראש העי )האחראית ליישוב( לקבל מאבטחי במדי מחברת אבטחה נענתה בשלילה,
והעירייה התבקשה לבחור בעצמה סדרני .עיריית רהט מסרה למשרד מבקר המדינה כי פנתה
לחמש חברות אבטחה בבקשה לספק לה  21מאבטחי ביו הבחירות ,שני כלי רכב וראש צוות,
כפי שדרשה משטרת רהט ,א א אחת מחמש החברות לא נענתה לבקשה .אי לכ היא העסיקה
בסופו של דבר מספר גדול יותר של סדרני כדי למלא את המחסור במאבטחי.
שלוש רשויות מקומיות שנבדקו חתמו על חוזי מיוחדי ע חברות אבטחה להעסקת של
מאבטחי ליו הבחירות; ל! 15הרשויות המקומיות האחרות שנבדקו אשר העסיקו מאבטחי
ביו הבחירות היה הסכ מתמש ע חברות אבטחה להעסקת מאבטחי במוסדות חינו  ,וה
הגדילו את מספר המאבטחי שהועסקו ביו הבחירות.
עוד נמצא כי התשלו עבור העסקת מאבטחי היה שונה בכל רשות .לדוגמה ,עיריית קריית גת
שילמה למאבטח  48ש"ח לשעה ,ואילו עיריית קריית אונו שילמה  21ש"ח בלבד.
.Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÌÈÁË·‡Ó ÒÂÈ‚Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˜Â˙Ó ,ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰· ‰ÁÈ˙Ù ËÂ˜ Ï Ì‡· ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·· ÏÂ˜˘Ï Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÏÚ
˙ÂÈÙÏ˜· ÌÈÁË·‡Ó Â·ÈˆÈ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ „‚ ,1977-Ê"Ï˘˙‰ ,ÔÈ˘ ÂÚ‰ ˜ÂÁ
˘·˙.‰È˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· Ô‰ÈÓÂÁ
ÔÈÈ ÚÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ÌÈÁË·‡Ó ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â · ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ ÈÊÎ¯Ó Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ
ÏÎ· ÈÙÏ˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÁË·‡‰ È˙Â¯È˘ Â ˙ ÈÈ ÈÎ ÁË·ÂÈ ÂÊ Í¯„· .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
.Ì˙ÂÏÚ ÏÊÂ˙ Û‡Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי אי זה מתפקידו של המפקח לפרס מכרז לחברות
אבטחה .ע זאת ,לנוכח הקשיי הרבי שהתגלו בהעמדת תקציב מתאי של הרשויות המקומיות
לש אבטחת הקלפיות ,יבח משרדו את האפשרות להטיל על מרכז השלטו המקומי לקיי,
בהנחיית משטרת ישראל ,מכרז למינוי מאבטחי .כמו כ תיבדק האפשרות שמשרד הפני ישתת
בעלויות אלה.
Ô‰ ˙Â¯ÈÁ· ˙ ˘· ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏÈÚÈ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Úˆ·ÏÂ Ô‚¯‡Ï
ÏÎ· ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÓÎ· ÌÈÁË·‡Ó Â˜ÒÚÂÈ ÈÎ ‚Â‡„Ï ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰Ê ÏÏÎ· .ÔÂÎÒÈÁÂ
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙˙ÁÙÂÓ ˙ÂÏÚ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

פרוטוקול של ועדת קלפי
שייקבע בתקנות ,ובו יירשמו פרטי על שעת
בחוק נקבע כי ועדת הקלפי תכי פרוטוקול בטופס ַ
פתיחת הקלפי ,על מהל ההצבעה ועל ספירת הקולות .על הכנת הפרוטוקול מופקד מזכיר ועדת
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הקלפי .בתו ספירת הקולות מועבר הפרוטוקול וכל חומר ההצבעה לידי מנהל הבחירות או למי
שמנהל הבחירות מינה לש כ .
לאופ מילוי הפרוטוקול יש חשיבות מכרעת להבנת המתרחש במקו הקלפי במש יו הבחירות
כולו .יש לציי בו את זמ פתיחת הקלפי ואת הסיבות לאיחור בפתיחה א הקלפי לא נפתחה
במועד; את שמות חברי הוועדה הנוכחי בקלפי בכל זמ נתו במהל יו ההצבעה ,לרבות
חילופי גברי בקלפי ותחלופת משקיפי; את זמ החתמת המעטפות ומספר וכ אירועי מיוחדי
או יוצאי דופ ביו ההצבעה.
כדי שהתמונה המתקבלת מהפרוטוקול תהיה אמינה ,על טופס הפרוטוקול להיות נוח וידידותי
למשתמש ,פשוט למילוי ומחולק באופ שיוקצה בו מקו לרישו הפרטי הנחוצי והאירועי
המיוחדי .כמו כ יש להדרי את מזכיר ועדת הקלפי לגבי אופ מילוי הטופס תו ציו מקו
העמודה בפרוטוקול שבה יש לכתוב כל פרט ונתו.
בדיקת טופס הפרוטוקול ואופ מילויו העלו את הממצאי האלה:
 .1הפרוטוקולי אינ מרווחי ,אינ ידידותיי למשתמש ואי בה די מקו לרישו הפרטי
הנחוצי באופ שנית יהיה ללמוד מה על כל מה שהתרחש במקו הקלפי במש כל יו
ההצבעה; אי בה מקו לרישו חילופי הגברי של חברי ועדת הקלפי והמשקיפי וזמני
ההחלפה; לא נית לדעת כמה מעטפות הוחתמו ,מי חת עליה ומתי; הועלו ג מקרי רבי
שבה נמצא חוסר התאמה בי מספר המעטפות שהוצאו מהקלפיות בתו יו ההצבעה כפי
שנרש בפרוטוקול ובי מספר המצביעי שנמחקו מרשימות המצביעי באות קלפיות.
בהיעדר מקו בפרוטוקולי חלק מהמזכירי אלתרו וצירפו אליו דפי נוספי ובה ציינו את
חילופי הגברי בקלפיות ,את שעת החתמת המעטפות או את שניה .מספר גדול יותר של מזכירי לא
ציי אירועי אלו כלל ,ודפי הפרוטוקול לא שיקפו כראוי את מה שהתרחש במהל יו הבחירות.
לדוגמה ,חברי ועדת הבחירות של עיריית שפרע עמדו על כ שבכל קלפי ישובצו חמישה חברי
ועדה ו! 19משקיפי )אחד לכל רשימה( .הפרוטוקולי של הקלפיות שמילאו מזכירי ועדות
הקלפי בשפרע לא כללו רישו של כל המשקיפי שנכחו בקלפיות ,ה מחוסר מקו בטופס וה
מחמת אי!רישו על ידי המזכירי.
 .2בדיקת הרישו בפרוטוקולי של חילופי הגברי בקלפיות בשבע רשויות מקומיות 92במהל
יו הבחירות העלתה כי ב! 100מ! 253הקלפיות שהוצבו בה חברי ועדת קלפי לא נרשמו פרטי
על חילופי חברי ועדה ומשקיפי; בחמש קלפיות אחרות הרישו היה חלקי בלבד.
 .3בדיקת הרישו בנושא זמ ספירת המעטפות ,החתמת ומספר ב! 12רשויות מקומיות
העלתה כי בחלק ניכר מה לא נעשה רישו כלל או רק באופ חלקי.93
__________________

92
93

בעיריות גבעת שמואל ,מודיעי מכבי רעות ,קריית אונו ,קריית גת ,ובמועצות המקומיות אכסאל,
גבעת זאב וחצור הגלילית.
בעיריות גבעת שמואל )ב  11קלפיות לא היה רישו( ,כפר קאס )בשמונה קלפיות לא היה רישו
ובשבע היה רישו חלקי( ,מודיעי מכבי רעות )ב  23קלפיות לא היה רישו וב  16רישו חלקי(,
קריית אונו )ב  19קלפיות לא היה רישו( ,קריית גת )ב  29קלפיות לא היה רישו( ,בשפרע )ב 17
קלפיות לא היה רישו( ,סח'ני )ב  12קלפיות לא היה רישו ובשתיי רישו חלקי( ,ובמועצות
המקומיות אכסאל )אי רישו בא" פרוטוקול( ,כאוכב אבו אל היג'א )אי רישו בא" פרוטוקול(,
קרני שומרו )בשתי קלפיות לא היה רישו ובשלוש רישו חלקי( ,חצור הגלילית )בעשר קלפיות לא
היה רישו( ,גבעת זאב )בשש קלפיות לא היה רישו ובארבע רישו חלקי(.
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.ÔÈ˜˙ ‰È‰ ‡Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÂ˘È¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÂÏ‡ ÌÈ‡ˆÓÓÓ
˙ ÂÎ˙Ó Ï˘ È„ÂÒÈ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎ¯„‰‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÂÁÂ Ï Ì˙Â‡ Ë˘ÙÏ ˘È .ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰
ÌÈÁ ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙ËÂÈË ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÂÏ‚¯˙È Ì‰ „È˙Ú· ÌÈ¯ÈÎÊÓÏ ˙Â ˙È ‰
.„ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÓÎÒÂÓ
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי הוא בוח את האפשרות "לעיצוב מחדש
של הפרוטוקול".
זמ פתיחת מקומות הקלפי
סעי  55לחוק הבחירות קובע כי מקו הקלפי יהיה פתוח להצבעה ביו הבחירות ללא הפסקה
בשעות  ,22.00!7.00וברשות מקומית שמספר הזכאי להצביע בה אינו עולה על  ! 350עד .20.00
בעשר רשויות מקומיות )אשדוד ,אשקלו ,חיפה ,כפר קאס ,מודיעי!מכבי!רעות ,סח'ני ,קריית
גת ,רחובות ,מצפה רמו וסאג'ור( שנבדק בה זמ פתיחת הקלפיות הועלה כי חלק לא מבוטל מה
נפתחו באיחור ,כלהל:
 .1בכפר קאס נפתחו כל הקלפיות באיחור בגלל עיכוב בקבלתו של החומר הרגיש והציוד.
קלפי אחת נפתחה ב! ,7.45ו! 14קלפיות נפתחו בי  8.00ל!.8.30
מנהל הבחירות בכפר קאס מסר למשרד מבקר המדינה כי האיחור נגר משתי סיבות :האחת,
כיוו שהמועצה לא סיפקה בעוד מועד את הציוד הדרוש )ציוד חדיש ובכמות הנדרשת הגיע רק
לאחר סיבוב הבחירות הראשו( היה צור לאלתר פתרונות וא לקבל בהשאלה חלק מהציוד
מרשויות סמוכות שלא התקיימו בה בחירות .השנייה ,רוב חברי ועדות הקלפי וחלק מהמזכירי
איחרו לבוא לקבל את החומר.
 .2בסאג'ור נפתחו כל ארבע הקלפיות באיחור; שתיי נפתחו ב! 7.40משו שרשימות
המצביעי בקלפיות הוחלפו ,ושתי האחרות נפתחו ב! 7.25וב! ,7.30בלי שצוינה הסיבה לאיחור.
 .3באשקלו רק שבע מ! 76קלפיות שנבדקו נפתחו במועד; בשבע קלפיות אחרות חל איחור
של עד  15דקות בשעת הפתיחה;  35קלפיות אחרות נפתחו עד  15 ;7.30קלפיות נפתחו בי 7.30
ל! ;7.45שבע קלפיות נפתחו באיחור של  45דקות עד שעה ,וחמש נפתחו באיחור של שעה עד
שעה וארבעי דקות .ברוב המקרי לא צוינה סיבת האיחור ,ובשאר המקרי צוי שהאיחור נגר
בגלל איחור בהגעה של אב הבית או מחסור במנעולי ובציוד אחר.
מנהלי הבחירות באשקלו מסרו למשרד מבקר המדינה כי חלק מאבות הבית שהועסקו בתפקיד
סדרני לא הגיעו בזמ א שקיבלו תדריכי והנחיות ברורות בנושא .לחלק מהקלפיות לא
העבירה העירייה את כל הציוד הנדרש לפתיחת ,ולכ נאלצו מנהלי הבחירות לשלוח את "רכזי
השטח" שהעסיקו כדי להשלי את הציוד בקלפיות.
 .4במודיעי!מכבי!רעות נפתחו  18קלפיות באיחור;  12מה נפתחו בי  7.20ל! ,7.30ושש
קלפיות נפתחו בי  7.35ל! .7.55הסיבות לחלק מהאיחורי :איחור בפתיחת כיתות,
אי!התייצבות של חברי ועדת קלפי וקושי בסגירת מנעולי .בשאר  13האיחורי לא צוינה
בפרוטוקול סיבת האיחור.
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עיריית מודיעי!מכבי!רעות מסרה למשרד מבקר המדינה כי אות קלפיות נפתחו מאוחר משו
שבעלי התפקידי איחרו.
 .5בסח'ני נפתחו שמונה קלפיות באיחור; שש מה בי  7.20ל!) 7.35לא צוינו הסיבות
לאיחור( ,אחת ב!) 7.50לא היה שרת שיפתח את בית הספר ולא היו שולחנות וכיסאות( ואחת
ב!) 8.40לא צוינה סיבת האיחור(.
עיריית סח'ני מסרה למשרד מבקר המדינה כי האיחורי בפתיחת שש קלפיות נגרמו מהתארגנות
ועדות הקלפי; שתי קלפיות שהוצבו בגני ילדי הסמוכי נפתחו באיחור רב בשל הצור
בהתאמות ובשינויי מיוחדי בגני ילדי או בשל החלפת הכיסאות והשולחנות בגני.
 .6במצפה רמו נפתחו כל שש הקלפיות באיחור ! בי  7.20ל! .7.55לא צוינה בפרוטוקול סיבת
האיחור.
 .7ברחובות נפתחו באיחור כשליש מהקלפיות ) 34מ! ,(101כלהל :בחמש היה איחור של עד
 15דקות; ב! 26היה איחור של  16עד  30דקות; באחת !  45דקות ,ובשתי קלפיות היה איחור של
כשעה.
מנהלת הבחירות ברחובות מסרה למשרד מבקר המדינה כי האיחורי נגרמו בשל הקושי בגיוס
מזכירי ועדות קלפי ומינוי חלק מה ברגע האחרו.
 .8באשדוד נפתחו  64מהקלפיות באיחור כלהל 15 :נפתחו באיחור של עד  15דקות; 39
באיחור של  15עד  30דקות; שבע באיחור של  30עד  45דקות ושלוש קלפיות באיחור של 45
דקות עד שעה .במרבית המקרי לא צוינה סיבת האיחור .הסיבות שצוינו :חברי ועדה או סדרני
לא הגיעו ,מנעולי הקלפי לא היו תקיני ,היה מחסור בפתקי של אחת הרשימות.
עיריית אשדוד הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי באשדוד פעלו  44קלפיות למוגבלי
ניידות שפיזור היה כמעט בכל נקודות ההצבעה בעיר ובה כל אד יכול היה להצביע .כ בוחרי
ששובצו לקלפי שנפתחה באיחור הופנו לקלפי למוגבלי ניידות שהוצבה בסמו ויכלו להצביע.
 .9בחיפה נבדקו פרוטוקולי של  250קלפיות .הבדיקה העלתה כי  91מה נפתחו באיחור
כלהל 12 :נפתחו באיחור של עד  15דקות;  58נפתחו בי  7.15ל! 18 ;7.30נפתחו באיחור של
בי  30ל! 45דקות; שתיי נפתחו באיחור של  45דקות עד שעה; ואחת נפתחה בשעה .8.20
במרבית המקרי לא צוינה בפרוטוקול סיבת האיחור .סיבות האיחור שצוינו במקצת :פתיחת
מקו הקלפי באיחור ,מחסור בציוד זמי ,איחור של חברי ועדה ואי!תקינות של מנעולי קלפי.
 .10בתל אביב!יפו נבדקו פרוטוקולי של  267קלפיות .הבדיקה העלתה כי  87מה נפתחו
באיחור כלהל 29 :קלפיות נפתחו באיחור של עד  15דקות;  44נפתחו באיחור של  15עד 30
דקות ו! 14נפתחו באיחור של  30עד  45דקות .ברוב המקומות לא צוינה הסיבה לאיחור .הסיבות
שצוינו :מנעולי לא תקיני ,איחורי של חברי ועדת הקלפי וחפצי חשודי שהתגלו בכמה
קלפיות.
עיריית תל אביב!יפו מסרה למשרד מבקר המדינה כי תקלות אלו לא גרמו לפגיעה בתהלי
הבחירות התקי ,ולמעשה התברר כי רק בשתי קלפיות הגיעו מצביעי לקלפי שטר נפתחה.
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בעניי זה עתרה אחת הסיעות שהתמודדה בבחירות האחרונות למועצת עיריית הרצלייה לבית
המשפט המחוזי תל אביב!יפו 94וביקשה ,בי היתר ,כי בית המשפט יורה לקיי מחדש בחירות
בכמה קלפיות שהתגלו בה כשלי .בדיו טע המערער כי חלק מהקלפיות לא נפתחו בשעה
המיועדת ,ולפיכ נמנעה זכות ההצבעה מבוחרי שהגיעו בשעת הפתיחה א נאלצו לעזוב משו
שהיו מוגבלי בזמ .השופט ,מר דוד רוז ,קבע כי מרבית האיחורי בפתיחת הקלפיות היו
מינוריי ! של דקות מועטות בלבד ! ונגרמו מסיבות מינהליות ודחה את העתירה .ע זאת ציי
השופט כי "פתיחת קלפי באיחור ,וג איחור של מספר דקות ,הינה בבחינת פג בהלי
הבחירות".
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי במערכת המונה אלפי קלפיות ועשרות אלפי בעלי
תפקידי לא נית להבטיח כי כל בעלי התפקידי יתייצבו במועד ולא סביר לצפות שלא יהיו כלל
איחורי.
˙ÁÈ˙Ù· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÂÁÈ‡ ÂÈ‰ Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜Â„·Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .˙Â¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙Â È˜˙· ÂÚ‚Ù ¯˘‡ ,˙ÂÈÙÏ˜ ˙Â‡Ó
·„È˙Ú· Ì˙ÂÁÈÎ˘˘ È„Î ÂÏ‡ ÌÈ¯˜ÓÏ ˙Â Â¯˙Ù ‡ÂˆÓÏÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ
˙ˆ.ÌˆÓÂ

נוכחות חברי ועדת הקלפי
בחוק הבחירות נקבע כי ועדת הבחירות של כל רשות מקומית קובעת את מספר חברי ועדת הקלפי
ואת הרכבה הסיעתי ,ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו לא פחות משלושה חברי המייצגי שלוש
סיעות.
בסעי )34א( לחוק הבחירות נקבע כי א במועד פתיחת ההצבעה לא נכח א חבר ועדת קלפי,
תחל ההצבעה בקלפי בנוכחותו של מזכיר הוועדה בלבד ,אול ספירת הקולות בתו ההצבעה לא
תתקיי עד שיגיע חבר ועדת קלפי.
ב"תדרי למזכיר ולחברי ועדת קלפי" שהוציא המפקח הארצי לקראת הבחירות נקבע ,בי היתר,
כי ג א נעדרי ממקו הקלפי בו זמנית יו"ר ועדת הקלפי וסגנו ,תפעל ועדת הקלפי ,יהיה אשר
יהיה מספר חבריה הנוכחי במקו באותה שעה ,ובלבד שנוכח במקו מזכיר ועדת הקלפי.
בשש רשויות מקומיות נבדקה נוכחות חברי הוועדה בעת פתיחת קלפי .להל הממצאי שהועלו:
 .1במודיעי!מכבי!רעות נפתחו  17מהקלפיות בנוכחות המזכיר בלבד; בעשר קלפיות אחרות
נכח בקלפי במהל היו בכמה פרקי זמ המזכיר בלבד; בקלפי אחרת לא נכתב דבר בפרוטוקול,
ולכ לא נית לדעת מי נכח בפתיחה.
מנהלת הבחירות במודיעי!מכבי!רעות מסרה בעניי זה כי כמה סיעות לא הסכימו להביא אנשי
מטעמ לעבודה בקלפי מאחר שטענו כי נבצר מה לשל לאות אנשי ,וכי אלה אינ מוכני
לעבוד בהתנדבות.
__________________
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 .2באשקלו נפתחו  23קלפיות בנוכחות המזכיר בלבד; ב! 15מה נכח רק מזכיר ועדת הקלפי
במרבית שעות ההצבעה ,ובשמונה הנותרות נכח המזכיר לבדו במש שעות ארוכות.
מנהלי הבחירות באשקלו מסרו למשרד מבקר המדינה כי היה קושי רב לשב חברי לוועדות
הקלפי ,ולכ ה ביקשו וקיבלו אישור מיוחד להעסיק מזכירי נוספי ששימשו חברי ועדת קלפי.
 .3ברחובות שמונה מ! 101הקלפיות נפתחו בנוכחות המזכיר בלבד; אחת מה פעלה כ במש
יו הבחירות כולו; בשנייה הצטרפו חברי הוועדה רק ב! ,15.30ובשלישית הצטר חבר ועדה רק
ב!.11.45
מנהלת הבחירות ברחובות מסרה למשרד מבקר המדינה כי לנוכח ריבוי הרשימות ומספר הגדול
של הקלפיות ,חלק מהמועמדי והרשימות לא שלחו נציגי לוועדות הקלפי ,ולכ הקלפיות
נפתחו באיחור.
 .4באשדוד נפתחו  30קלפיות בנוכחות המזכיר בלבד .בשמונה מה נכח המזכיר לבדו בכל יו
ההצבעה ,וב! 18קלפיות אחרות הוא נכח לבדו במרבית שעות ההצבעה או במש שעות ארוכות.
מנהל הבחירות באשדוד הסביר למשרד מבקר המדינה כי במערכת בחירות זו התגלתה תופעה
חדשה של הימנעות רשימות משיבו חברי ועדה ,בעיקר משיקולי תקציב .הרשימות והמועמדי
העדיפו להשקיע בהסעת בוחרי לקלפי ופחות בישיבה בקלפי .מאחר שלא התקבלו מועמדי
הרשימות לישיבה בקלפי  14יו לפני הבחירות בוצעה פנייה לרשימות החדשות שאינ מיוצגות
בוועדת הבחירות ,ואכ חלק מחבריה שובצו .במהל יו הבחירות התברר כי ג נציגי
שרשימות שיבצו אות לישיבה בקלפי וא מסרו את פרטיה לא התייצבו .לדברי מנהל הבחירות,
במהל היו הוא פעל מול באי כוח הרשימות והמועמדי והציב את נציגיה בקלפיות ,ובד בבד
הסב משקיפי לחברי ועדה וביצע גיוס נוס של מזכירי.
 .5בחיפה נבדקו  250קלפיות;  31מה נפתחו בנוכחות מזכיר בלבד .ב! 14מה נכח המזכיר
לבדו בכל יו ההצבעה ,וב! 12קלפיות אחרות הוא נכח לבדו במרבית שעות ההצבעה.
מנהל הבחירות בחיפה מסר למשרד מבקר המדינה כי מספר הקלפיות שנפתחו בנוכחות מזכיר
אחד בלבד היה קרוב יותר ל! .70חברי ועדת קלפי לא התייצבו )למרות היערכות של הרשימות
והתחייבות למלא את המכסה שנקבעה( ,והדבר חייב להפעיל את כל הרזרבה עד שלא התאפשר
לאייש קלפיות בגלל הצור לשמור על מער הקליטה בתו הבחירות.
 .6בתל אביב!יפו נפתחו  65מ! 267קלפיות שנבדקו בנוכחות מזכיר בלבד .ב! 44מה נכח
המזכיר לבדו במש כל יו ההצבעה או רובו; ב! 17קלפיות נוספות הוא נכח לבדו במרבית שעות
ההצבעה.
˙ÁÈ˙Ù ˙Ú· ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ Ì˙Â¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ÔÈ‡˘ ÍÎÓ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‰Ó¯‚ ÌÂÈ‰ Í˘Ó·Â ˙ÂÈÙÏ˜‰
ÈÙÎ ,ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ È¯·Á Â˘Ó˘È Ì‰Â ,ÌÈ¯ÈÎÊÓ È ˘ Â·ˆÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÈÂ È˘ ÌÂÊÈÏ
˘.˙Ò ÎÏ ˙Â¯ÈÁ·· ‰˘Ú ¯·„‰
המפקח הארצי הסביר בתשובתו כי תופעת אי!התייצבות של חברי ועדות קלפי בבחירות לרשויות
המקומיות היא ידועה .הדבר נובע בעיקר מהיעדר יו שבתו ומאי!קבלת תשלו עבור פעילות זו
ממשרד הפני; לעומת זאת ,בבחירות לכנסת נית להציב בקלפי ,לפי החוק ,מזכיר נוס על תק
חבר כדי לטפל בבעיית איוש העלולה תתעורר .בעבר עלו כמה פעמי הצעות חוק שוועדת קלפי
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תכלול בהרכבה מזכירי בלבד ,על מנת להבטיח את נוכחות .הצעות אלה נדחו כול ,בי היתר
מאחר שקביעת ועדת קלפי הכוללת מזכירי בלבד מעוררת קושי במישור הדמוקרטי .ע זאת,
בהצעת חוק הבחירות לרשויות המקומיות )תיקוני חקיקה( ,התשס"ט! ,2009מוצע כי ייווצר
מנגנו תשלו לחברי ועדות קלפי בדומה לזה הפועל בבחירות לכנסת ,על פי דיווח נוכחות.

השמדת חומר קלפיות באשקלו
בחוק הבחירות והתקנות נקבע כי בסיו ספירת הקולות ועריכת הפרוטוקולי ,על המזכיר וחברי
ועדת הקלפי למיי ולארוז את חומר הבחירות באריזה שבה אוחס החומר הרגיש .חומר הבחירות
הארוז יועבר במלואו למנהל הבחירות ללא דיחוי.
עוד נקבע בתקנות כי מעטפות ההצבעה החיצוניות שהוצאו מ הקלפי ,בקלפי שבה הצביעו
בוחרי המוגבלי בניידות ,יופרדו משאר מעטפות ההצבעה ויוכנסו ,בלי שייפתחו ,למעטפת
אריזה שתישמר על ידי הרשות המקומית .הפתקי יוצאו ממעטפות אלו וייספרו ביחד ע קולות
החיילי.
מבדיקת  16קלפיות שבה הצביעו  71מוגבלי ניידות באשקלו הועלה כי כל חומר הבחירות של
קלפיות אלו הושמד לפני שנספרו פתקי ההצבעה ,ובכלל זה  22פנקסי הבוחרי ,המעטפות
הכפולות והפרוטוקולי שלה.
ב! 14.11.08הגיש מנהל הבחירות באשקלו תלונה במשטרת אשקלו נגד הנהלת עיריית אשקלו
על שלא דאגה לשמור את החומר הרגיש הזה.
ב! 19.11.08פנה באותו עניי המפקח הארצי לראש אג החקירות במשטרת ישראל וביקשו לנקוט
"תגובה נחרצת והרתעתית" נגד נציגי עיריית אשקלו "שלכאורה מעורבי בזדו לשבש מערכת
בחירות ...ככל שיימצאו ראיות לכ ".
בדיקת התיק העוסק בעניי במשטרת אשקלו 95בסו אוקטובר  2009העלתה כי ראש לשכת
החקירות )רל"ח( לכיש הורה בנובמבר  2008שלא לגנוז את החומר .העדויות האחרונות נלקחו
בחודשי פברואר!מרס  ,2009ומאז לא נעשו פעולות נוספות בתיק .קצי החקירות במשטרת
אשקלו מסר כי הטיפול השוט בתיק נמסר לצוות חוקרי נוער עבריי ,ובשל העומס המוטל
עליה ניתנה לתיק זה עדיפות טיפול נמוכה.
ב! 28.11.08הגיש מנהל הבחירות באשקלו תלונה נוספת בתחנת המשטרה נגד מזכיר ועדת
הבחירות באשקלו ,96שתמציתה :חומר הבחירות של הסיבוב הראשו ובו מעטפות ופתקי הצבעה
כשרי שהיה מונח בשקיות היה זרוק בחדר המדרגות בבניי העירייה ,מחו לחדר שבו אוחס עד
לאחר תו המועד לערעורי; חלק מהשקיות היו קרועות ,חלק פתוחות ,וה הונחו ללא השגחה.
ג לאחר שנשלחו שתי הודעות לאמרכל העירייה ,האחראי מטעמה לבחירות ,לא נאס החומר
ולא אוחס .רק לאחר כשלוש שעות החלו להחזיר את החומר לחדר שבו אוחס.
__________________

95
96
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בדיקה במשטרת אשקלו ,שאליה הועברה התלונה ,העלתה כי ב! 11.12.08היא החליטה ,בלי
שביצעה פעולות נוספות ,על סגירת התיק בעילה של חוסר עניי לציבור.97
שופטת בית המשפט לענייני מינהליי בבאר שבע קבעה בעתירתו של אחד מחברי המועצה
שביקש להורות על בחירות חוזרות בקלפיות אלו ,98בפסק הדי שנתנה ב! 15.12.08כלהל:
"אי ולא יכולה להיות מחלוקת בדבר חומרת הליקוי שהתגלה בהשמדת חומר מהותי לבדיקת
מספר המצביעי ב! 16הקלפיות שנועדו למוגבלי ניידות וגריסת חומר זה ...אומר רק דבר אחד
שהרוש שנוצר ,שלא הייתה יד מכוונת שהשליטה סדר בכל האנדרלמוסיה של קבלת החומר
מהקלפיות השונות בכלל ולגבי החומר של מוגבלי ניידות בפרט".
בעקבות פנייה של משרד מבקר המדינה למשטרת ישראל מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה
באפריל  2010כי החקירה בתיק זה לא מוצתה כיוו שמספר בעלי תפקידי בכירי בעיריית
אשקלו לא זומנו לחקירה ,ולפיכ החליטה משטרת ישראל ,לאחר פניית משרדנו ,על פתיחתו
המחודשת של תיק החקירה לביצוע השלמת חקירה .ביולי  2010מסרה המשטרה למשרד מבקר
המדינה כי "עדויות אחרונות נגבו במהל דצמבר  .2009בדצמבר  2009נסגר התיק על ידי רל"ח
לכיש בעילה של חוסר ראיות".
ÁÎÂ‰ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÂÏËÂ· ‡Ï ÔÈÈ Ú Â˙Â‡·˘ Ì‚‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ,Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˘·ÏÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏ‰ Ó ÏÂÓ „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÂÏ˘Î Ì‰
˙Â¯ÈÁ·· ˙ÙÒÂ ÌÚÙ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÂÏ‡˘ È„Î ˘¯„ ‰ ÏÎÎ ‰˘ÚÈÈ˘ ˙ Ó
.˙Â‡·‰
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי "קשה להמעיט בחומרת התנהלותה של
עיריית אשקלו ...ה המפקח על הבחירות וה מנכ"ל המשרד דאז ניהלו מספר שיחות ע ראש
עיריית אשקלו וע מנכ"ל העירייה .למרבה הצער ,העירייה הצליחה להקשות מאוד על קיו
הבחירות" .המפקח הארצי הוסי עוד כי מאחר שלכל אור תקופת הבחירות לא היה שיפור
משמעותי בסיוע שנית על ידי העירייה בבחירות ,הוא ביקש את התערבות מנכ"ל משרד הפני,
והוא שוחח ע ראש העירייה בעניי.
במסגרת הפקת הלקחי ובתכנית העבודה יודגש בעתיד תפקידו של הממונה על המחוז במת סיוע
למפקח ולמנהלי הבחירות במקרי של תפקוד בלתי תקי של רשות מקומית ,החל מהתראה ועד
שימוש בסמכויות האכיפה המוקנות לו בחוק.

__________________

97
98

משטרת ישראל מסרה למשרד מבקר המדינה בעניי זה ביולי  2010כי הסיבה לסגירת התיק ,כיו
ש"בדיקת המשטרה העלתה כי בעקבות האירוע והתלונה לא נגר& נזק או פגיעה בהלי %הבחירות".
עת"&  'Á‡Â ÈÂÚÓ˘ ¯Ó˙È‡ ˙Â˘‡¯· ˘„Á „È˙Ú 427/08נ' ˙ÈÈ¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó - ÌÈ„ÂÙ ÏË
‡˘˜ 'Á‡Â ÔÂÏתקדי.

593

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

קיו לימודי במוסדות חינו ביו הבחירות
אלפי קלפיות מוצבות דר קבע במערכות הבחירות בבתי ספר ובמוסדות חינו אחרי.
ממשלת ישראל החליטה ב! 21.9.08להשבית את הלימודי בכל בתי הספר ומוסדות החינו
שבה יוצבו קלפיות ביו הבחירות לרשויות המקומיות ,וכ החליטה כי "משרד החינו יפעל
ליישו החלטה זו" .99ב! 2.10.08תוקנה ההחלטה ונקבע כי נית לקיי לימודי סדירי במוסדות
חינו שבה אפשר לבצע הפרדה מלאה בי האזור שבו מוצב הקלפי ובי האזור שבו לומדי
התלמידי .101,100
ב! 22.10.08הנחתה משטרת ישראל 102את קציני האבטחה המחוזיי במשטרת ישראל בנוגע
להצבת קלפיות במוסדות חינו שבה יתקיימו לימודי והביאה את הדבר לידיעת המפקח הארצי,
מרכז השלטו המקומי ,החברה למשק וכלכלה והממונה על ביטחו מוסדות חינו במשרד
החינו  .משטרת ישראל הורתה כי הקלפיות יוצבו רק במקומות שבה נית להיכנס לקלפי בכניסה
נפרדת ללא הפרעה ללימודי וללא ערבוב בי הבוחרי ובי התלמידי; את ההפרדה והבידוד
המלאי יש לבצע באמצעות גידור ולהציב מאבטח נוס על אבטחת הקלפי.
משטרת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי מדור מוסדות חינו
במשטרת ישראל הנחה את משרד החינו כי לקראת הבחירות ברשויות המקומיות לא יוצבו
קלפיות במוסדות חינו שבה יתקיימו לימודי פורמליי; בבתי ספר שבה יוצבו קלפיות ! לא
יתקיימו לימודי בשעות הפעילות והמשטרה לא תממ מאבטח במוסדות חינו .
מנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינו )להל ! מנהלת המינהל( הנחתה את מנהלי המחוזות
ב!) 9.9.08עוד לפני החלטות הממשלה בנושא( ,לתכנ ליו הבחירות פעילויות חברתיות חו!
בית ספריות כגו יו סיור ,יו עיו וכד' ,משו שבאותו יו "בכל מוסדות החינו בה תוצבנה
קלפיות ,לא יתקיימו לימודי במתח".
ב! 14.9.08הנחתה מנכ"לית משרד החינו דאז את מנהלת המינהל "לעשות המכסימו שלא
לבטל לחלוטי יו לימודי .לצור כ  ,יש לתא ...חוזר מוסכ המציע אופציות שונות לפעולות
בית ספר ו/או גני בה מוצבי קלפיות )סגירת אג בבית ספר ו/או גני ואיחוד כיתות ,יציאה
לפעילות חו בית ספרית ,פעילויות שונות וקיצור יו הלימודי וכו'(" .ב! 2.11.08עדכנה מנהלת
המינהל את הנחיותיה בהתא להחלטת הממשלה מ! ,2.10.08והוראות בעניי זה פורסמו ג
בחוזר מנכ"ל משרד החינו באותו זמ.
בגלל ההוראות הסותרות היו שיבושי בקיו הלימודי באותו יו ,ובמשרד החינו לא נמצאו
נתוני מפורטי בדבר מספר בתי הספר שלא קיימו לימודי ביו הבחירות.
__________________

 99החלטה מס' .4109
 100החלטה מס' .4142
 101בעניי זה יצוי כי ב) 19.10.03החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס'  (914כי הלימודי& בכל מוסדות
החינו %שבה& יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות ב) 28.10.03יושבתו .ב) ) 27.10.03יו& אחד לפני
הבחירות ) שינתה הממשלה החלטה זו והחליטה )החלטה מס'  (946כי "מנהל מוסד חינוכי רשאי
להורות על קיו& לימודי& מלאי& או חלקיי& ביו& הבחירות לרשויות המקומיות א& השתכנע כי ביו&
הלימודי& אי בו כדי לפגוע באפשרות לקיי& הצבעה תקינה באות קלפיות המוצבות במוסדות
החינוכי".
 102חטיבת האבטחה באג ,המבצעי&.
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משרד מבקר המדינה בדק בשלושה מחוזות של משרד החינו )ירושלי ,צפו ודרו( נתוני על
מספר של בתי ספר שקיימו לימודי ביו הבחירות; בתי ספר שקיימו לימודי חלקיי; בתי ספר
שלא קיימו לימודי כלל; בתי ספר שקיימו פעילות לימודית חו!בית ספרית באותו יו.
הבדיקה העלתה כי במחוז הצפו לא התקיימו לימודי כסדר ב! 194בתי ספר )ובה עשרות
אלפי תלמידי( ,שה כ! 30%מכלל בתי הספר במחוז.
במחוז הדרו לא התקיימו לימודי כסדר ב! 235בתי ספר וכ! 99,000תלמידי לא למדו כלל
באותו יו )כ! 89,000תלמידי למדו ,וכ! 52,000תלמידי למדו לימודי חלקיי( .לדוגמה,
בלהבי לא התקיימו לימודי כלל; בשדרות שיעור התלמידי שלא למדו היה כ!88%
מהתלמידי ברשות ,באשדוד כ!  ,86%באילת ,בקריית מלאכי וברהט ! כ! ,75%בכסיפה כ!,70%
בקריית גת כ! ;68%בבתי הספר באשקלו ,באר שבע ,דימונה ,חורה ,לקיה ,ערערה בנגב ובתל
שבע ! .56%!50%
במחוז ירושלי לא נאספו נתוני כלל ולא היה מידע לגבי בתי הספר שביצעו פעילות כלשהי ביו
הבחירות.
בשלושת המחוזות לא נמצאו נתוני בנוגע לבתי הספר שקיימו פעילות לימודית חו!בית ספרית
באותו יו.
משרד מבקר המדינה בדק א התקיימו לימודי ביו הבחירות ב! 18רשויות מקומיות .להל
הממצאי שהועלו:
 .1בעיריית כפר קאס )שבה לומדי כ! 6,500תלמידי( ועכו )כ! 7,600תלמידי( 103ובמועצה
המקומית כאוכב אבו אל היג'א )כ! 800תלמידי( לא התקיימו לימודי בבתי הספר כלל.
 .2בעיריית אור יהודה )כ! 4,800תלמידי( ,אריאל )כ! 2,800תלמידי( ,גבעת שמואל
)כ! 2,200תלמידי( ,104מעלה אדומי )כ! 7,700תלמידי( וקריית אונו )כ! 14,300תלמידי(
התקיימו לימודי כסדר בכל בתי הספר.
.3

בשאר הרשויות שנבדקו התקיימו לימודי בחלק מבתי הספר כלהל:

__________________

 103כל מערכת החינו %בעכו הושבתה מלימודי& ,בכלל זה ג& שישה בתי ספר שלא הוצבו בה& קלפיות.
 104הושבתו רק שבעה גני ילדי& )בס %הכול  212תלמידי&( שבה& הוצבו קלפיות.
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È˙· ˙‡ ÂÁ‰ ‡Ï ÂÏ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙È·¯Ó· ÍÂÈÁ‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ ÌÈÙ‚‡‰ ÈÏ‰Ó
Ì‚ Ì‰È„È· .˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ˙È¯ÙÒ ˙È·-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· ¯ÙÒ‰
.‰Ù˜È‰ ‰È‰ ‰ÓÂ ˙‡ÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙˘Ú Ì‡ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ Â‡ˆÓ ‡Ï
עיריית נהרייה דרשה ממנהלי הבחירות שהלימודי בבתי הספר יתקיימו כסדר ודאגה שכל 71
הקלפיות )למעט חמש שהוצבו בחטיבה הטכנולוגית( לא יוצבו במוסדות חינו  .105בזכות כ
התקיימו הלימודי כסדר בכל מוסדות החינו )למעט אחד מה ,שחלק מתלמידיו הוצאו ליו
טיול במימו העירייה ,וחלק שולבו בלימודי רגילי בבית הספר הסמו (.
עיריית כרמיאל מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי לא בכל מסגרות הלימוד נית לקיי
פעילות חו!בית ספרית ,וכי משרד החינו ג לא דאג לתקצב זאת .לדברי העירייה ,קיו פעילות
חו!בית ספרית בבית ספר שבו לומדי  400!300תלמידי היא משימה מורכבת בשל היבטי
רבי של תקציב ,ביטוח ,בטיחות וג ביטחו .עיריית עכו מסרה למשרד מבקר המדינה כי רוב
הקלפיות בעיר מוצבות במוסדות חינו  ,ולכ אי בררה אלא להשבית את הלימודי ביו
הבחירות; תנועות נוער ורשת המתנ"סי קיימו פעילות פנאי חלופית לתלמידי אשר ביקשו
להגיע מרצונ לפעילות; המועצה המקומית אכסאל מסרה למשרד מבקר המדינה כי לא התקיימו
לימודי בבתי הספר שבה לא נית לבצע הפרדה בי אזור הקלפיות לאזור הכיתות .עיריית
נתיבות מסרה למשרד מבקר המדינה כי מנהלי בתי הספר העדיפו שהתלמידי יתוגברו באופ
פרטני או ילמדו במסגרת דפי עבודה והעשרה שניתנו לה ליו זה .כמה רשויות מקומיות מסרו
למשרד מבקר המדינה כי נבדקה האפשרות לקיו פעילות לימודית חו!בית ספרית ,וכי בתי
הספר הונחו בהתא ,א לא היו ביד פרטי שאפשר ללמוד מה א נעשתה פעילות כזו או מה
הייתה היקפה.
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÎ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ,˘‡¯Ó ÚÂ„È Ô„ÚÂÓÂ ÌÈ˘ ˘ÓÁÏ ˙Á‡ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙‡ˆÂ‰ ÔÂ‚Î ,ÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ· Ô‰ÈÏ‡ Í¯ÚÈ‰Ï ‰È‰ Ô˙È
˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈ˜ ;(˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â ‰ÈÈ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ Â˘Ú˘ ÈÙÎ) ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÓ
˙Ú· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ) 106˙ÂÈÙÏ˜‰ ÏÎ· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙˙ÁÙ‰ ;˙È¯ÙÒ ˙È·-ıÂÁ ˙È„ÂÓÈÏ
˜;(ÍÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙Â˘¯‰ ˘‡¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ,È˘ ·Â·ÈÒ· ˙Â¯ÈÁ· ÌÂÈ
.Â˙·˘ÂÈ˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙¯ÈˆÈ ˙ÂÂ¯˙Ù
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï ˜ÂÁ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÌÂÈ ‰˘Ú ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙˙·˘‰ Ï˘· ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ ¯Á‡ÓÂ ,ÔÂ˙·˘ ÌÂÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
„Ú ‡ÂˆÓÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÂË˜Ù ‰„ ÔÂ˙·˘ ÌÂÈÏ ‰Ê
Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯ÚÊÓÈ˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰
.ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
__________________

 105יצוי כי לפי נתוני משרד הפני& ועיריית נהרייה ,בבחירות לרשויות המקומיות בשנת  2003הוצבו 50
קלפיות )מכלל  (64במוסדות חינו .%בכל אות& מוסדות חינו) %גני ילדי& ובתי ספר( לא התקיימו
לימודי& כסדר&.
 106לפי נתוני המפקח הארצי עצמו היה שיעור ההצבעה הארצי הממוצע עד השעה  18% 14.00בלבד.
מנתו זה עולה שרוב המצביעי& במערכת הבחירות לרשויות המקומיות מצביעי& ממילא בשעות
אחר)הצהריי& המאוחרות ובשעות הערב.
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משרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה כי מטרתה של היערכות מערכת החינו לבחירות
לרשויות המקומיות היא מניעת אבד שעות לימוד וימי לימוד למערכת החינו  ,וכי הוא ניסח
ופרס הנחיות פדגוגיות וארגוניות ,אול הרשויות המקומיות ה שהוציאו אות אל הפועל על פי
צורכיה ועל פי היכולת של כל אחת מה .ג הפתרונות היצירתיי שהציע משרד מבקר המדינה
מצריכי אמצעי ויכולות לוגיסטיות ,התלויי בתנאי המקומיי ובאפשרויות התקציביות של
כל רשות מקומית.
המפקח הארצי מסר למשרד מבקר המדינה כי יו הבחירות לרשויות המקומיות אינו יו שבתו,
וכי רוב הקלפיות מוצבות במוסדות חינו  ,ולכ קשה לקיי לימודי כסדר .הוא הוסי כי נעשה
ניסיו לקבוע את הקלפיות במוסדות ציבור שאינ מוסדות חינו  ,וממצאי צוות בדיקת הקלפיות,
אשר מסייר באר באופ שוט ,העלו כי אי בנמצא די מקומות חלופיי להצבת כל הקלפיות .עוד
מסר המפקח הארצי כי ייעשה ניסיו לעג את החלטות הממשלה בנושא בחקיקה ולקיי תיאו
מראש ע משרד החינו  .המפקח הארצי הוסי" :ע זאת ,ניסיו החיי מלמד כי הלח הציבורי
שמפעילי ההורי גור לשינוי החלטות שנתקבלו".

ראש רשות שרשימתו למועצה לא זכתה במנדט כלל
בסעי 9ב)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת( ,התשל"ה!1975
)להל ! חוק הבחירה( ,נקבע כי "מועמד שנבחר לראש רשות ...א רשימת המועמדי למועצה
שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט ,יהיה חבר המועצה לכל דבר ועני ויווס למני החברי שקבע
השר על פי חיקוק ,והוא כל עוד הוא מכה ראש הרשות".107
הבדיקה העלתה כי ב! 39רשויות מקומיות הרשימה שבה נכלל המועמד שנבחר לראשות הרשות
לא זכתה במנדט למועצה .יתר על כ ! מאחר שמספר המצביעי שבחרו ברשימות מועמדי אלו
היה זעו ביותר לעומת מספר המצביעי שבחרו במועמד לראש הרשות ,108נראה שמדובר
ברשימה פיקטיבית )מלאכותית( שהוקמה רק כדי שא ראש הרשימה הזו ,שקיבלה קולות ספורי
)א בכלל( ,ייבחר לראש הרשות הרי שהוא יהיה חבר מועצה מטעמה ויתווס על חברי המועצה
שייבחרו מהרשימה שהוא אינו כלול בה ,א כל תושבי היישוב יודעי שהיא היא רשימתו
האמתית.
להל ארבע דוגמאות:
__________________

 107יצוי שהמשמעות במקרה כזה היא הגדלת מספר חברי המועצה בחבר נוס.
 108אבו סנא )הרשימה שבראשות ראש המועצה שנבחר זכתה לחמישה קולות; או אל פח )שניי(,
אכסאל )ארבעה( ,אלעד )שלושה( ,בועיינהנוג'ידאת ) ,(0בית ג' )חמישה( ,בית דג ) ,(81ג'דידה
מכר )שבעה( ,ג'ולס ) ,(0ג'לג'וליה )שניי( ,ג'סר אזרקא ) ,(21ג'ש )גוש חלב( )שישה( ,דייר חנא ),(3
זרזיר ) ,(20חורפיש ) ,(6טירה ) ,(7טמרה ) ,(0יאנוחג'ת ) ,(0יפיע ) ,(7כאבול ) ,(0כאוכב אבו אל
היג'א )שלושה( ,כעביהטבאשח'גא'גרה ) ,(0כפר ברא )אחד( ,כפר יאסי )אחד( ,כפר קאס
)ארבעה( ,כפר קרע ) ,(20מזרעה )אחד( ,מעיליא )אחד( ,משהד ) ,(14סאג'ור )שמונה( ,סח'ני ),(0
עיילבו )לא פורס( ,עראבה ) ,(0פסוטה ) ,(0פקיעי )בוקייעה( )אחד( ,ראמה )אחד( ,שבלי או אל
ג'נ ) ,(16שעב ) (16ושפרע ).(0
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 .1כ! 76%מתושבי אלעד נתנו את קול לראש העירייה הנבחר ,מר יצחק שלו עיד .הסיעה
שבראשה עמד )"עיד חדש לאלעד"( זכתה בשלושה קולות .יצוי כי סיעה אחרת" ,אלעד שלנו",
זכתה בכ! 77%מקולות התושבי ! שיעור דומה לזה שמר עיד זכה בו לראשות העירייה.
 .2מר מאז גנאי נבחר לראש עיריית סח'ני בזכות  8,686קולות שקיבל )כ! 59%מהקולות(,
א רשימת "סח'ני בלדי" שבראשה עמד לא קיבלה א לא קול אחד.
 .3מר ח'אלד אגבאריה קיבל  12,418קולות מתושבי או אל פח לראשות העירייה ! כ!62%
מהקולות הכשרי .הרשימה שבראשה עמד )"קאאמת אלאימא"( קיבלה שני קולות בלבד.
 95.7% .4מהקולות הכשרי של תושבי בועיינה!נוג'ידאת ניתנו למר סאלח סולימא לראשות
המועצה ) 3,002קולות( ,א הרשימה שבראשה עמד לא קיבלה א לא קול אחד.
בחוק הרשויות המקומיות )מימו בחירות( ,התשנ"ג!) 1993להל ! חוק המימו( ,נקבע בי השאר
כי החשבונות והדוח הכספי של כל סיעה ורשימה המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות
יימסרו למבקר המדינה ,בתו פרק הזמ שנקבע לכ  .בחוק המימו נקבעו ג הגבלות הנוגעות
לאופ ניהול חשבונות הסיעות והרשימות ,וכ נקבעו תקרת סכו הוצאות הבחירות וסייגי
להכנסות המותרות .למבקר המדינה סמכות להורות לקנוס סיעות ורשימות הזכאיות למימו
ממלכתי ,לפי שיעור הצלחת בבחירות ,א לא עמדו בסייגי של חוק המימו.
סיעות ורשימות מלאכותיות ,שמספר המצביעי לה זעו ממילא ,אינ זכאיות למימו על פי
החוק ולפיכ אי!אפשר להטיל עליה סנקציה .עקב כ יש חשש שה ינהלו מערכות בחירות
בהתבסס על ההנחה שההגבלות בחוק המימו אינ חלות עליה וה לא יתייחסו כלל להוראות
בדבר ניהול ספרי ,איסו תרומות וחריגה בהוצאות.
הבדיקה העלתה כי בדברי ההסבר שצורפו להצעת החוק בשנת  1977לתיקו חוק הבחירה 109נכתב
בי השאר כי:
"Ì‡ Û‡ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·Á ‰È‰È ˙Â˘¯ ˘‡¯Ï ¯Á· ¯˘‡ Ì„‡˘ ÚÂ·˜Ï ÚˆÂÓ
¯˘˘‡¯ Û¯ÂˆÈ ‡Ï ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· .Ë„Ó· ‰˙ÎÊ ‡Ï ‰· ÏÏÎ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ
Ú·˜ ÌÈÙ‰ ¯˘˘ ÌÈ¯·Á‰ ÔÈÈÓ· ÏÏÎÈÈ ‡Ï‡ ‰ˆÚÂÓÏ ÛÒÂ ¯·ÁÎ ˙Â˘¯‰
."˙Â˘¯‰ ‰˙Â‡ ˙ˆÚÂÓÏ
למרות האמור בדברי ההסבר ובהצעת החוק נקבע לבסו הסדר שונה ,ולפיו ראש רשות שרשימת
המועמדי שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט יתווס למניי החברי שקבע השר .מדברי הכנסת לא
נית ללמוד מאילו שיקולי ביקש המחוקק לשנות את הצעת החוק.
בסעי )19א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ נקבע כי שר הפני יקבע את מספר החברי של
מועצה העומדת לבחירה "לפי הטבלה הנתונה להל" ,בהתא למספר התושבי שהיו רשומי
ביו הקובע "בספר התושבי המתנהל לפי פקודת מרש התושבי ,התש"ט! ,1949והנוגע
לתחו העירייה" .בטבלה נקבע כי מספר חברי המועצה ברשות מקומית יהיה ) 31!9לפי גודל
הרשות( ,א תמיד יהיה לא זוגי.
__________________

 109הצעות חוק  1311מ" :31.10.77חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת(
)תיקו מס'  ,(2תשל"ח."1977
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ÁÎÂÏ ÔÎÂ ,˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á „ÚÂÓÓ ¯·Ú˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ·ÈË˜ÈÙ ˙ÂÓÈ˘¯ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÂÁÈÎ˘Â ˜ÂÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡Ï˘ ˜˜ÂÁÓ‰ ˙ÂÂÎ
˜ÂÁ‰ Ï˘ ÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ·Â˘ ÔÁ·È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,(˙ÂÈ˙ÂÎ‡ÏÓ)
.Ë„ÓÏ ‰˙ÎÊ ‡Ï Â˙ÓÈ˘¯˘ ˙Â˘¯ ˘‡¯Ï Ú‚Â·
 לפיו רשימת מועמדי שאינה, "אנו מציעי תיקו לחוק המימו:המפקח הארצי מסר בעניי זה
 בדומה לקנס בגי אי,זכאית למימו ולא הגישה דוח למבקר המדינה תהיה צפויה לקנס כספי
. לגופו של עניי ! מדובר בשאלת מדיניות שעל המחוקק להכריע בה.הגשת דוח למס הכנסה
."הערת המבקר תובא לידיעת השר

סיכו
˙ÓÂÚÏ ÌÈ¯ÂÙÈ˘ Â·ÏÂ˘ 2008 Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· .Ô˙ÎÏ‰Î ÂÓÈÈ˜˙‰ ÏÏÎÎ ˙Â¯ÈÁ·‰
;ÈÙÏ˜ ˙Â„ÚÂ È¯ÈÎÊÓÏ ‰Î¯„‰ ÈÎ¯ÚÓÂ ‰„Ó»Ï ˙Î‰ :ÔÂ‚Î ,Ô‰Ï ÂÓ„˜˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ
.·¯ Ú„ÈÓ ÏÏÎ˘ È„ÂÚÈÈ Ë¯ËÈ‡ ¯˙‡ ˙Ó˜‰ ;¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˘„Á ‰¯·Ò‰ È¯È„˘˙· ˘ÂÓÈ˘
Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ,ÌÈ¯ÂÓÁ Ì·Â¯· ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ÁÂ„· ˙‡Ê ÌÚ
¯·Ó·Â· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯ÈÁ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘Â
.ÂÓˆÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· Ì„Â˜Ù˙ÏÂ 2008
˙‡ ËÂ˜ÏÂ Â˜„·˘ ÌÈ‡˘Â‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ
,˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· „Â˜Ù˙‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó ÏÚ ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
ÔÏ‰Ï .ÁÂ„· Â‡·Â‰˘ ˙ÂÏÂÒÙ‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙‡ Ô˙È‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏÂ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÍÂÒÁÏ
:˙Â˘¯„‰ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‰˜ÂÏÁ ÏÚÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È .1
„¯˘ÓÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰˙Â‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰¯˜· ¯˘Ù‡˙˙˘ ˙Ó ÏÚ ,ÌÈ·Èˆ˜˙-È˙˙Ï
.¯ˆÂ‡‰
¯˙‡Ï ˙Ó ÏÚ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ,˙Â˘¯„‰ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˘È .2
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡˘ ÌÈÏÂÒÙ ÌÈ„ÓÚÂÓ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙¯ÈÒÓÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÁ‰‰Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰· ¯ÂÓ˘Ï ˘È .3
.ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯Ï ÌÈ¯ÁÂ·‰ Ò˜Ù
.˙Â¯ÈÁ·· ‰Ú·ˆ‰‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰˙¯ËÓ˘ ‰ÏÂÚÙ ˙ÈÎ˙ ˘·‚Ï ˘È

.4

˙ÙÂ˜˙· ‰ËÓ‰ ˙Â¯ÈÁ· ÈÏ‰Ó ÈÂÈÓ ‡˘Â ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .5
˘¯„‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Û˜È‰ ˙‡ Ì‚ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ˘È .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â¯ÈÁ·
˙ÈÎ˙ ¯È„‚‰ÏÂ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ÈÂÈÓÏ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯È„‚‰Ï ,„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÓ ˙Á‡ ÏÎ·
‰ËÓ ˙Â¯ÈÁ· ÈÏ‰ÓÏ ÂÓ˙È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ .„È˜Ù˙Ï ‰Ó˙È˘ „·ÂÚ ÏÎÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú
ÌÏÂ˘˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ .˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„ ˘È‚‰Ï
.˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ· ˙Ú· ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ‚Â‰‰ ÈÙÏ ‰È‰˙
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.˙Â¯ÈÁ·‰ Ï‰Ó ÏÚ ÛÒÂ Ô‚Ò ÈÂÈÓÏ ˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ·˜Â ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ˘È .6
Ò˜Ù ˙˜Ù‰ Ú‚¯Ó ,¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙Î‰ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ „ÂÓˆ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ˘È .7
˙ÂÎÊ ÈÏÚ· ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ÌÈ·˘Â˙‰ È˙·Ï ‰Ú„Â‰‰ ˙¯ÈÒÓ „ÚÂÓ „ÚÂ ÌÈ¯ÁÂ·‰
.„ÚÂÓ· ¯ÁÂ·Ï ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ‰¯ÈÁ·‰
˙ÂÂ¯˙È ÏˆÈ˘ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÁÈ˘˜‰ „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˘È .8
ÔÂÁ·Ï ˘È .˙˘¯„‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ÔÓÊ· ‰¯ÂÁÒ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÚÈˆÓ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·È Ì‚Â Ï„Â‚Ï
‰Ú·ˆ‰‰ È˜˙Ù ˙ÒÙ„‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˙Â¯ÈÁ·‰ È¯„Ò Ï˘ ˙Â˜˙‰ ÈÂÈ˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Ì‚
˘È .‰Ê ÍÈÏ‰· ˙ÂÏ˜˙‰ ¯ÙÒÓ ÌˆÓÂˆÈÂ ‰ÒÙ„‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÂÏÊÂÈ ÍÎÂ ÊÎÂ¯Ó ÔÙÂ‡· ‰˘ÚÈ˙
ÌÂÈ· ÌÈÁË·‡Ó ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ ÈÊÎ¯Ó Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ Í¯Âˆ‰ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰
˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È·‚Ï Ë¯ÂÙÓ· ÂÁÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .9
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÈÏ‡È¯ ‰È‰È ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÔÈÈ¯Â˘È˘ ·Èˆ˜˙‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙Â¯ÈÁ·‰
È‚ÂÒÏ Ì˙Â‡ „ÚÈÈÏÂ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ‰‡ˆ˜‰Ï ‚Â‡„Ï
.ÌÈÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰
‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙Â·¯Ï ,Â˙„Â·Ú È‡˙Â ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ È„È˜Ù˙ ¯È„‚‰Ï ˘È .10
.ÌÈ¯ÈÎÊÓÏ ‰ÈÈ˙˘Â ÔÂÊÓ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ ·Âˆ˜˙Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈÏ ÂÏ ˙ÓÏÂ˘Ó‰
˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â· ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ˘·‚Ï ˘È .11
˙˙ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ¯‚‡Ó‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ˙‡Ê ,ÂÈ„ÚÂÓÏÂ ÂÓÂ˜ÓÏ ,ÈÙÏ˜
,˙ÂÈÂˆ¯ È˙Ï· ˙ÂÚÙÂ˙ ÌˆÓˆÏ È„Î Ì‚Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰
È· Ï˘ ÒÂÈ‚ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚÙÂ˙ Û‡Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰ ÔÂ‚Î
."‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ" ˙ËÈ˘· ÌÈ¯ÎÓÂ ÌÈ·Â¯˜ ,‰ÁÙ˘Ó
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙ÂÎÓÒÂ ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Â„È˜Ù˙ .12
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ÈÈ ÔÎ .ÈÙÏ˜ ˙„ÚÂ ¯ÈÎÊÓ ˙˜ÒÚ‰Ï ÛÒ È‡˙Â „È˜Ù˙Ï ˙Â˘È¯„ Ï˘ ˙Â¯Â¯·
Ì˙¯˘Î‰ ÔÙÂ‡Â ˙Â˘¯ ÏÎ· Ì¯ÙÒÓ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈÒ· ˙ÂÈÙÏ˜‰ ÈËÏÂ˜ ÈÂÈÓÏ ¯˙ÂÈ ˙Â¯Â¯·
.„È˜Ù˙Ï
.‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ¯ÈÎÊÓ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ ˘È .13
˙¯˘Î‰ ÍÈÏ‰˙Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ÂË¯ÂÙÈ Â·Â Ï‰Â ÔÈÎ‰Ï ˘È .14
.Ë¯ÂÙÓ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ˙Â·¯Ï ,ÈÙÏ˜‰ ÈÎÈ¯„Ó
ÔÙÂ‡· ÂÓ˜ÂÓÈ Ô‰ „È˙Ú·˘ È„Î ˙ÂÈÙÏ˜‰ ÌÂ˜ÈÓ ÔÈÈÚ· ˙ÙÒÂ ‰·˘ÁÓ ÚÈ˜˘‰Ï ÈÂ‡¯ .15
˙Á‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈÙÏ˜‰ È˜„Â· ÏÚ ;‰¯ÂÊÈÙ ˙‡Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯˘Ù‡È˘
˙ÂÓÂ˜Ó ¯˙‡ÏÂ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙Â·ˆÂÓ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ Ì·ˆÓ ˙‡ ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ
.˙ÂÈÙÏ˜ ˙·ˆ‰Ï ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ
¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ,ÌÈÈ„Â‰È ‡Ï‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈÂˆ¯ .16
.ÈÙÏ˜ ÏÎ· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ ÈÏÚ·
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¯ÙÒÓÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡˙ÂÂˆ· ÚÂ·˜Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰Â 110˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ .17
Ì‰ÈÈÈÙ‡Ó·Â ÏÏÂÎ‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰· ·Â˘ÈÈ ÏÎ· Â·ˆÂÈ˘ ˙Â˘È‚‰ ˙ÂÈÙÏ˜‰
ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜ ÂÏËÂ·È .˙ÂÓ„Â˜ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÈÙÏ˜‰ ¯ÙÒÓ·Â (ÌÏÈ‚ ÔÂ‚Î)
˘È Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜ ÂÙÒÂÈÂ ,„Á‡ „ˆÓ ˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ˜· Í¯Âˆ Ì‰· ÔÈ‡˘
.¯Á‡ „ˆÓ ˙ÂÈÙÏ˜ Ô˙Â‡· ·¯ Í¯Âˆ
˙ÂÎ¯„‰‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÂÁÂÏ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Ë˘ÙÏ ˘È .18
ÌÈÁÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙ËÂÈË ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÂÏ‚¯«˙È Ì‰ „È˙Ú· ÌÈ¯ÈÎÊÓÏ ˙Â˙È‰
.„ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÓÎÒÂÓ
˙ÂÂ¯˙Ù ÌÂÊÈÏ ˘È .˜ÂÁ· Ú·˜‰ „ÚÂÓ· ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘È ‰·¯ ˙Â·È˘Á .19
.ÍÎ Ì˘Ï ÌÈÈ˙¯ÈˆÈ
˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙Ú· ÈÙÏ˜‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ˙Â¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈÚ· ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È .20
˙„ÚÂ È¯·Á Â˘Ó˘È Ì‰Â ,ÌÈ¯ÈÎÊÓ È˘ Â·ˆÂÈ˘ ÍÎ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ˘È .ÌÂÈ‰ Í˘Ó·Â
.ÈÙÏ˜
ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÚÈ‚Ù ˙ÚÈÓÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .21
˙È·-ıÂÁ ˙È„ÂÓÈÏ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈ˜ ,ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÓ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ˙‡ˆÂ‰ ÔÂ‚Î,˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ·
˙Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙¯ÈˆÈ ˙ÂÂ¯˙Ù Â‡ ˙ÂÈÙÏ˜‰ ÏÎ· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙˙ÁÙ‰ ,˙È¯ÙÒ
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓÂˆÓ ‰È‰È Â˙·˘ÂÈ˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ˘
˙Ó ÏÚ ˜ÂÁÎ Ô„ÚÂÓ· ÂÓÒ¯ÂÙÈ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .22
ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÚˆ·Ï Ô˙È˘ ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÎ Ï˘ Ì·ÂÎÈÚ ˙‡ ÚÂÓÏ
.˙ÂÓÂ˘¯· ˙Â‡ˆÂ˙‰

נספח
.2008  הרשויות המקומיות בה התקיימו בחירות בנובמבר159 להל מובאי נתוני כלליי על
 לפי השנתו של,31.12.08הנתוני כוללי את מספר התושבי באות רשויות מקומיות )נכו ל
 כולל מספר,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(; מספר בעלי זכות הבחירה ומספר הקלפיות
הקלפיות הנגישות לבעלי מוגבלויות )כפי שנמסרו על ידי המפקח הארצי(; מספר המצביעי
)ואחוזי ההצבעה( ומספר )ואחוז( הקולות הפסולי למועצת הרשות )לפי תוצאות הבחירות
.(2009   פברואר2008 שהתפרסמו ברשומות בחודשי דצמבר

__________________

 ועדת הבחירות המרכזית מעסיקה צוות שתפקידו לבדוק באופ שוט את מיקו הקלפיות ואת110
 בי מערכת בחירות אחת לשנייה )ה בבחירות לכנסת וה, בייחוד באזורי חדשי,השינויי שחלו
.(בבחירות לרשויות המקומיות
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·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ

Î"‰Ò
732
665
419
317
280
268
264
257
253
210
208
156
149
126
118
106

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
527,672
399,696
243,975
187,665
161,573
159,421
153,752
156,199
153,661
122,695
129,567
92,061
90,393
77,734
70,871
65,823

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
760.8
392.7
265.3
226.3
209.6
194.1
187.5
179.2
170.9
134.4
129.3
110.6
108.4
84.5
83.0
78.4

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ

721
601
582
592
577
595
582
608
607
584
623
590
607
617
601
621

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
228,262
142,087
93,830
85,716
91,632
77,921
66,054
69,709
61,329
46,846
48,185
43,735
42,147
33,602
31,371
32,750

'ÒÓ

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
4,543
2,792
2,462
2,096
2,516
2,084
1,679
1,682
1,367
1,369
1,521
1,265
940
851
776
894

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È

נתוני על בעלי זכות הבחירה ,מספר הקלפיות )כולל נגישות( ,מספר המצביעי
ומספר קולות פסולי ב 159הרשויות המקומיות בה התקיימו בחירות בנובמבר 2008

˘˙Â˘¯‰ Ì

ירושלי
תל אביביפו
חיפה
ראשו לציו
אשדוד
פתח תקווה
באר שבע
נתניה
חולו
רמת ג
בת י
אשקלו
רחובות
הרצלייה
כפר סבא
חדרה

43.3
35.5
38.5
45.7
56.7
48.9
43.0
44.6
39.9
38.2
37.2
47.5
46.6
43.2
44.3
49.8

2.0
2.0
2.6
2.4
2.7
2.7
2.5
2.4
2.2
2.9
3.2
2.9
2.2
2.5
2.5
2.7

60
94
28
28
42
20
33
14
22
22
11
16
15
12
12
8

8,795
4,252
8,713
6,702
3,847
7,971
4,659
11,157
6,985
5,577
11,779
5,754
6,026
6,478
5,906
8,228

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
12.2
7.1
150
11.3
6.7
13.4
8.0
18.4
11.5
9.5
18.9
9.8
9.9
10.5
9.8
13.3
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˘˙Â˘¯‰ Ì

בית שמש
רעננה
מודיעימכבי רעות
נצרת
רמלה
נהרייה
קריית אתא
גבעתיי
קריית גת
הוד השרו
אילת
עכו
כרמיאל
או אלפח
רהט
נצרת עילית
טבריה
קריית מוצקי

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
557
611
558
635
587
611
590
588
566
571
609
570
539
624
478
600
583
595

Î"‰Ò
72
101
77
77
85
74
73
76
68
61
77
70
74
41
43
68
57
59

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
40,101
61,721
42,964
48,905
49,920
45,197
43,085
44,717
38,481
34,803
46,880
39,901
39,859
25,761
20,570
40,825
33,221
35,120

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
75.9
73.1
70.4
66.3
65.5
51.7
50.0
49.9
47.9
46.9
46.8
46.3
44.8
44.4
43.7
42.8
39.8
39.8

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
26,913
29,111
24,628
35,680
26,687
25,285
25,180
18,605
22,638
19,674
21,257
24,770
22,013
20,892
18,730
22,444
19,398
17,524

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
67.1
47.2
57.3
73.0
53.5
55.9
58.4
41.6
58.8
56.5
45.3
62.1
55.2
81.1
91.1
55.0
58.4
49.9

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
539
424
577
879
845
859
750
516
658
470
394
613
755
498
331
812
480
652

2.0
1.5
2.3
2.5
3.2
3.4
3.0
2.8
2.9
2.4
1.9
2.5
3.4
2.4
1.8
3.6
2.5
3.7

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
5
10
9
6
10
4
4
12
2
3
7
6
4
1
2
3
5
8

8,020
6,172
4,774
8,151
4,992
11,299
10,771
3,726
19,241
11,601
6,697
6,650
9,965
25,761
10,285
13,608
6,644
4,390

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
14.4
10.1
8.6
12.8
8.5
18.5
18.3
6.3
34.0
20.3
11.0
11.7
18.5
41.0
21.5
22.7
10.4
7.4

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˘˙Â˘¯‰ Ì

עפולה
ראש העי
רמת השרו
קריית י
קריית ביאליק
שפרע
נס ציונה
מעלה אדומי
אלעד
דימונה
אור יהודה
יבנה
פרדס חנהכרכור
קריית אונו
צפת
טמרה
יהודמונוסו
נתיבות

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
548
525
546
631
580
699
560
585
509
571
540
558
596
555
497
683
565
566

Î"‰Ò
61
51
62
57
58
32
46
40
28
48
47
46
39
43
42
25
37
30

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
33,401
26,786
33,851
35,960
33,640
22,369
25,763
23,397
14,261
27,417
25,384
25,680
23,255
23,872
20,870
17,069
20,899
16,984

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
39.7
38.6
38.4
36.5
36.3
34.9
34.1
33.8
33.7
33.7
32.6
32.4
31.1
28.7
28.6
27.8
26.2
26.2

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
20,390
17,515
17,303
17,241
17,061
18,775
15,951
14,229
10,711
16,911
15,150
15,264
11,143
14,027
13,976
15,698
13,296
13,770

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
61.0
65.4
51.1
47.9
50.7
83.9
61.9
60.8
75.1
61.7
59.7
59.4
47.9
58.8
67.0
92.0
63.6
81.1

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
623
416
298
563
481
397
328
252
260
470
430
424
385
342
408
287
263
295

3.1
2.4
1.7
3.3
2.8
2.1
2.1
1.8
2.4
2.8
2.8
2.8
3.5
2.4
2.9
1.8
2.0
2.1

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
6
4
5
6
7
7
4
6
3
3
3
4
2
4
1
2
3
2

5,567
6,697
6,770
5,993
4,806
3,196
6,441
3,900
4,754
9,139
8,461
6,420
11,628
5,968
20,870
8,535
6,966
8,492

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
10.2
12.8
12.4
9.5
8.3
4.6
11.5
6.7
9.3
16.0
15.7
11.5
19.5
10.8
42.0
12.5
12.3
15.0

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול
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606
˘˙Â˘¯‰ Ì

סח'ני
מגדל העמק
מבשרת ציו
קריית שמונה
טירה
מעלותתרשיחא
נשר
עראבה
גבעת שמואל
קריית מלאכי
שוה
מגאר
שדרות
טירת כרמל
יקנע עילית
זכרו יעקב
כפר קאס
קלנסווה

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
667
531
587
462
650
427
571
636
584
556
635
614
585
595
553
557
712
743

Î"‰Ò
24
38
32
40
22
40
32
19
25
28
18
20
28
27
25
23
15
14

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
15,998
20,195
18,771
18,462
14,304
17,082
18,272
12,082
14,596
15,568
11,433
12,272
16,370
16,057
13,824
12,816
10,674
10,407

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
25.5
24.8
23.6
22.2
21.9
21.5
21.4
21.1
20.3
19.8
19.8
19.6
19.4
18.8
18.7
18.5
18.5
18.3

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
15,140
12,788
9,967
11,835
12,708
11,122
9,241
10,852
9,431
10,206
8,108
10,244
11,478
10,573
8,386
7,615
10,098
9,132

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
94.6
63.3
53.1
64.1
88.8
65.1
50.6
89.8
64.6
65.6
70.9
83.5
70.1
65.8
60.7
59.4
94.6
87.7

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
330
336
257
311
242
604
282
307
152
251
141
624
302
371
281
226
176
311

2.2
2.6
2.6
2.6
1.9
5.4
3.1
2.8
1.6
2.5
1.7
6.1
2.6
3.5
3.4
3.0
1.7
3.4

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
1
1
2
4
2
3
6
3
8
1
2
4
1
3
3
1
3
2

15,998
20,195
9,386
4,616
7,152
5,694
3,045
4,027
1,825
15,568
5,717
3,068
16,370
5,352
4,608
12,816
3,558
5,204

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
24.0
38.0
16.0
10.0
11.0
13.3
5.3
6.3
3.1
28.0
9.0
5.0
28.0
9.0
8.3
23.0
5.0
7.0

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˘˙Â˘¯‰ Ì

ג'דידהמכר
גדרה
ג יבנה
יפיע
קדימהצור
ריינה
אריאל
בית שא
כפר יונה
אור עקיבא
כפר קרע
תל שבע
קריית טבעו
גני תקווה
אכסאל
אבו סנא
ג'סר אזרקא
בנימינהגבעת עדה

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
730
534
541
773
576
746
547
621
580
641
678
687
526
553
466
669
753
534

Î"‰Ò
15
22
21
13
19
12
25
21
19
22
14
9
24
18
15
11
9
15

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
10,945
11,751
11,351
10,048
10,936
8,946
13,668
13,049
11,021
14,105
9,497
6,179
12,629
9,953
6,991
7,362
6,774
8,007

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
18.2
18.0
17.9
17.5
17.3
16.9
16.8
16.8
16.1
15.9
15.1
14.6
14.4
12.8
12.1
12.0
11.9
11.8

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
9,208
7,751
7,009
7,713
7,432
7,630
7,476
9,255
6,682
9,024
8,465
4,957
6,706
6,416
6,160
6,623
5,835
5,638

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
84.1
66.0
61.7
76.8
68.0
85.3
54.7
70.9
60.6
64.0
89.1
80.2
53.1
64.5
88.1
90.0
86.1
70.4

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
418
217
156
201
148
193
279
285
199
275
275
183
175
136
166
237
153
120

4.5
2.8
2.2
2.6
2.0
2.5
3.7
3.1
3.0
3.0
3.2
3.7
2.6
2.1
2.7
3.6
2.6
2.1

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
1
1
1
3
1
2
4
4
3
4
6
1
4
3
3
2
1
3

10,945
11,751
11,351
3,349
10,936
4,473
3,417
3,262
3,674
3,526
1,583
6,179
3,157
3,318
2,330
3,681
6,774
2,669

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
15.0
22.0
21.0
4.3
19.0
6.0
6.3
5.1
6.3
5.5
2.3
9.0
6.0
6.0
5.0
5.5
9.0
5.0

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול
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608
˘˙Â˘¯‰ Ì

חורה
כוכב יאיר
עי מאהל
כסיפה
גבעת זאב
פוריידיס
בית ג'
תל מונד
אב יהודה
אזור
קריית עקרו
באר יעקב
כאבול
מזכרת בתיה
לקיה
דייר חנא
רכסי
חצור הגלילית

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
384
556
656
502
562
738
687
575
545
582
539
542
665
571
386
508
669
554

Î"‰Ò
12
14
10
11
14
9
10
12
14
15
14
11
9
12
12
11
7
12

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
4,604
7,782
6,556
5,517
7,874
6,642
6,868
6,901
7,631
8,730
7,539
5,961
5,982
6,855
4,629
5,592
4,682
6,651

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
11.7
11.7
11.3
11.1
11.0
10.8
10.5
10.5
10.4
10.4
10.2
10.0
10.0
9.9
9.6
9.0
8.9
8.7

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
4,005
4,859
6,121
4,874
5,365
6,039
6,520
5,038
4,913
5,425
5,369
4,079
5,567
4,887
4,200
5,355
3,538
5,029

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
87.0
62.4
93.4
88.4
68.1
90.9
94.9
73.0
64.4
62.1
71.2
68.4
93.1
71.3
90.7
95.8
75.6
75.6

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
134
83
194
245
133
147
172
133
138
135
224
134
223
119
94
123
76
148

3.3
1.7
3.2
5.0
2.5
2.4
2.6
2.6
2.8
2.5
4.2
3.3
4.0
2.4
2.2
2.3
2.1
2.9

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
3
2
1
1
4
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3

1,535
3,891
6,556
5,517
1,969
6,642
6,868
2,300
7,631
8,730
7,539
2,981
5,982
6,855
4,629
5,592
2,341
2,217

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
4.0
7.0
10.0
11.0
3.5
9.0
10.0
4.0
14.0
15.0
13.0
5.5
9.0
12.0
12.0
11.0
3.5
4.0

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˘˙Â˘¯‰ Ì

כפר יאסי(
אפרתה
ג'לג'וליה
בועיינהנוג'ידאת
בני עי"ש
ביר אלמכסור
ראמה
מיתר
משהד
קריית ארבע
שגבשלו
עילוט
זרזיר
אלפי מנשה
עומר
קצרי
קרני שומרו
בסמת טבעו

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
636
571
690
665
568
667
424
642
692
590
601
631
480
529
590
613
586
505

Î"‰Ò
10
9
7
7
10
7
13
8
6
7
5
6
8
9
10
9
8
8

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
6,355
5,142
4,831
4,657
5,683
4,669
5,517
5,134
4,149
4,131
3,005
3,786
3,836
4,758
5,901
5,516
4,690
4,037

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
8.7
8.2
8.2
8.1
7.7
7.6
7.6
7.2
7.2
7.2
7.0
6.9
6.7
6.6
6.6
6.6
6.6
6.5

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
5,577
3,456
4,497
4,103
3,611
3,889
4,387
3,572
3,853
2,789
2,605
3,289
3,406
3,069
4,058
2,738
3,413
3,270

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
77.6
67.2
93.1
88.1
63.5
83.3
79.5
69.6
92.9
67.5
86.7
86.9
88.8
64.5
68.8
49.6
72.8
81.0

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
114
62
77
145
136
160
233
60
225
56
87
100
285
66
96
100
69
160

2.0
1.8
1.7
3.5
3.8
4.1
5.3
1.7
5.8
2.0
3.3
3.0
8.4
2.2
2.4
3.7
2.0
4.9

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1

6,355
1,714
2,416
4,657
2,842
4,669
5,517
5,134
4,149
4,131
3,005
3,786
3,836
1,586
5,901
2,758
4,690
4,037

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
10.0
3.0
3.5
7.0
5.0
7.0
13.0
8.0
6.0
7.0
5.0
6.0
8.0
3.0
10.0
4.5
8.0
8.0

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

609

610
˘˙Â˘¯‰ Ì

אורנית
בית דג
פרדסייה
אבו גוש
רמת ישי
שעב
כפר ורדי
להבי
שלומי
ג'ולס
יאנוחג'ת
חורפיש
שבלי  או אלגנ
פקיעי )בוקייעה(
עיילבו
מצפה רמו
כעביהטבאשחג'אג'רה
בית אריה

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
608
555
655
360
645
730
618
602
658
735
572
709
389
717
553
596
439
610

Î"‰Ò
7
8
7
11
7
5
7
7
7
5
6
5
8
5
6
6
6
4

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
4,258
4,438
4,585
3,961
4,515
3,652
4,326
4,212
4,605
3,675
3,434
3,546
3,110
3,583
3,317
3,577
2,635
2,439

'ÒÓ
˙ÌÈ·˘Â
·‡*ÌÈÙÏ
6.3
6.3
6.3
6.2
6.2
6.1
5.8
5.8
5.7
5.5
5.5
5.4
5.3
5.2
4.8
4.5
4.4
3.8

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
2,878
3,386
3,003
3,575
3,192
3,482
2,897
2,911
3,497
3,482
3,279
3,303
2,733
3,256
3,035
2,715
2,458
1,931

‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
67.6
76.3
65.5
90.3
70.7
95.3
67.0
69.1
75.9
94.7
95.5
93.1
87.9
90.9
91.5
75.9
93.3
79.2

%

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜ÌÈÏÂÒÙ ˙ÂÏÂ
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
'ÒÓ
63
93
48
99
77
86
46
40
142
165
28
79
113
66
82
109
163
56

2.2
2.7
1.6
2.8
2.4
2.5
1.6
1.4
4.1
4.7
0.9
2.4
4.1
2.0
2.7
4.0
6.6
2.9

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
·"Ê· 'ÒÓ
'ÒÓ
˜ÈÙÏ˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÙÏ
‚‰˘È
" ‚"˙Â˘È
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2,129
2,219
4,585
3,961
4,515
3,652
4,326
4,212
1,535
3,675
3,434
3,546
3,110
1,792
3,317
3,577
2,635
2,439

%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
3.5
4.0
7.0
11.0
7.0
5.0
7.0
7.0
2.3
5.0
6.0
5.0
8.0
2.5
6.0
6.0
6.0
4.0

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˘˙Â˘¯‰ Ì

סאג'ור
מזרעה
סביו
אלקנה
הר אדר
כאוכב אבו אלהיג'א
כפר כמא
פסוטה
אליכי
עמנואל
מעיליא
כפר ברא
ג'ש )גוש חלב(
כפר תבור
ראש פינה
מטולה

*

·"Ê· 'ÒÓ
ÈÙÏ˜ ÏÎÏ
578
390
555
568
517
651
711
752
527
590
723
758
700
697
510
629

Î"‰Ò
4
6
6
4
4
3
3
3
4
3
3
2
3
3
4
2

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
‰¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ
)·(·"Ê
2,313
2,337
3,329
2,272
2,067
1,952
2,133
2,255
2,109
1,770
2,169
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'ÒÓ
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3.7
3.5
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3.1
3.0
3.0
3.0
2.9
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2.7
2.6
1.5
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˙Â˘¯· ˙ÂÈÙÏ˜‰

'ÒÓ
ÌÈÚÈ·ˆÓ
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2,050
1,766
1,529
1,783
1,917
1,972
1,859
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1,758
1,571
1,365
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‰Ú·ˆ‰‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ
%
‰Ú·ˆ‰
88.8
93.3
61.6
77.7
74.0
91.3
89.9
87.5
88.1
79.2
86.0
95.8
83.8
75.2
66.9
70.8

5,885.8 Î"‰Ò

7,877

הנתוני נכוני ל  ,31.12.08לפי השנתו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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1.3
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1.4
3.7
7.7
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2.0
2.5
2.5
1.0
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2.4
2.1
2.5

2,313
2,337
3,329
2,272
2,067
1,952
2,133
2,255
2,109
1,770
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1,516
2,099
2,090
2,039
1,257

ÏÚ ÌÈË¯Ù
˜˙Â˘È‚ ˙ÂÈÙÏ
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‚‰˘È
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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%
Î"‰ÒÓ
˙ÂÈÙÏ˜‰
4.0
6.0
6.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
4.0
1.0
9.2
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הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה
של תשתיות לאומיות
קידו תכניות וסדרי מינהל
תקציר
בשנת  2002יז משרד האוצר תיקו לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל 
החוק או חוק התכנו והבנייה( ,כדי לייעל את הליכי התכנו של תשתיות לאומיות.
בתיקו לחוק נקבעו הליכי תכנו מיוחדי לתשתיות אלה והוק מוסד תכנו ארצי
חדש  הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות )להל  הוועדה או
הוועדה לתשתיות( ,שהוסמכה לדו בתכניותיה  .תשתיות לאומיות הוגדרו בחוק
באמצעות רשימה של סוגי תשתיות ובתנאי שראש הממשלה ,שר האוצר ושר הפני
הכריזו במשות %על כל אחד מה כבעל חשיבות לאומית )להל  הלי& ההכרזה(.
פיתוח תשתיות אלה עשוי לתרו להשגת יעדי לאומיי בתחומי הכלכלה ,החברה
ואיכות הסביבה.
הוועדה לתשתיות מצויה בראש המדרג של מוסדות התכנו ומעמדה דומה למעמדה
של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה )להל  המועצה הארצית( .בסמכותה לאשר
תכניות ג א הוראותיה סותרות הוראות של תכניות מתאר ארציות תקפות מבלי
להידרש לש כ& לאישורה של המועצה הארצית .כמו כ  ,הוסמכה הוועדה לתת
היתרי בנייה מכוח של תכניות לתשתיות לאומיות מאושרות .ע זאת ,הרכבה
מצומצ מזה של המועצה הארצית ויש בו רוב לנציגי הממשלה .היא פועלת
במתכונת מיוחדת ,שנקבעה א %היא בחוק ,ולפיה היא מקבלת סיוע מקצועי מיועצי
שאינ עובדי מדינה .נוס %על כ& ,היא מקבלת שירותי מחברת ניהול פרטית )להל
 חברת הניהול( הכוללי ,בי היתר ,שירותי מקצועיי בתחו התכנו )בדיקת
תכניות( ובתחו ניהול המשרד.
בחוק התכנו והבנייה נקבעו הוראות כלליות בנוגע לפעולותיה של מוסדות התכנו
ובנוגע לתכניות כמשמעות בחוק .חלק מהוראות אלה חלות על עבודת הוועדה ועל
התכניות שבתחו סמכותה .נוס %על כ& ,נקבעו בחוק הוראות פרטניות בנוגע
לסמכויות הוועדה ולמתכונת עבודתה ,נקצבו בו לוחות זמני מקוצרי לעבודתה,
והתקצר מש& הזמ שבו הציבור יכול להשיג על התכניות ל 30יו )לעומת  60ימי
שבמהלכ אפשר להתנגד לתכניות בוועדות אחרות(.
מאז הקמתה ועד סו %שנת  2008טיפלה הוועדה ב 88תכניות לתשתיות לאומיות
באזורי שוני 41 :תכניות לדרכי ,למסילות רכבת ,לתחנות כוח ולמתקני תשתית
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אחרי ו 47תכניות נקודתיות להפרדת מפגשי בי דרכי למסילות ברזל )להל 
הפרדה מפלסית(.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי 2009ינואר  2010בדק משרד מבקר המדינה את מצב הקידו של
תכניות בוועדה לתשתיות בי השני  ,20082002את בדיקת התכניות והדיו בה ,
את הפיקוח על הקמת התשתיות ואת סדרי המינהל בוועדה; מקצת הנתוני עודכנו
במאי  .2010בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנו במשרד הפני ,בלשכות התכנו
המחוזיות של מחוז ירושלי ושל מחוז מרכז ובמזכירות המועצה הארצית .כמו כ ,
נעשו בדיקות השלמה במשרד ראש הממשלה ,באג %התקציבי במשרד האוצר,
ב"החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ") 1להל  החברה הלאומית לדרכי(
וב"חברת רכבת ישראל בע"מ") 2להל  חברת הרכבת(.

עיקרי הממצאי
קידו תכניות ומש הטיפול בה
תכנו התשתיות והדיו בו בוועדה הוא שלב הכרחי בהקמת כדי לאז צרכי שוני
של החברה .בביקורת נמצא כי  24מ 41הליכי התכנו של תשתיות לאומיות 3שהחלו
בוועדה לא הושלמו א %שחל %זמ רב מתחילת הטיפול בה ,וחלק א %הופסקו בידי
יוזמיה מבלי שהתקבלה הכרעה לגביה .הפסקת קידומ של תכניות כרוכה
במקרי לא מעטי בבזבוז משאבי שהשקיעו יוזמיה בהכנת והוועדה בבדיקת .
הימשכות הליכי התכנו אינה רצויה כיוו שעלותה למשק המדינה נאמדת לעתי
בעשרות מיליוני שקלי ומשו שע חלו %הזמ התכניות עלולות לא להתאי
למציאות.
בבדיקה נמצא כי בדר& כלל עמדה הוועדה בלוחות הזמני שנקצבו לפעולותיה ,וחלק
ניכר )כ (85%ממש& הזמ שנדרש לאישור התכניות חל %בהמתנה לפעולות בתחו
אחריות של יוזמי התכניות  משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות  ובהמתנה
להעברת של התכניות לדיו בממשלה .הממצאי מלמדי שתכניות מסוימות
הוגשו לוועדה לפני שבשלו התנאי לכ& ,וחלק אינ מקודמות בשל מחלוקות בי
הרשויות .עוד נמצא כי לקיצור מש& הזמ שבו יכול הציבור להשיג על תכניות הייתה
תרומה שולית לייעול הליכי התכנו .
__________________

1
2
3

614

החברה הוקמה בספטמבר  2003כחברה ממשלתית ,ועד אותה עת מולאו תפקידיה על ידי מחלקת
עבודות ציבוריות )מע"( ,שהייתה יחידת סמ במשרד התחבורה.
החברה הוקמה בשנת  2003כחברה ממשלתית ועד אותה עת פעלה כיחידה ברשות הנמלי והרכבות.
לא כולל הליכי התכנו! של תכניות להפרדה מפלסית.
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מדיניות התכנו הלאומית של תשתיות
בבדיקה נמצא כי בוועדה מקודמות תכניות מפורטות רבות של תשתיות תחבורה
וחשמל א %שלישראל אי תכנית מתאר ארצית כוללת מעודכנת לתשתיות התחבורה
ותכנית מתאר ארצית כוללת למשק האנרגיה.
הועלה כי בשני  20072006הורתה המועצה הארצית להכי תכנית מתאר ארצית
משולבת לתחבורה היבשתית ותכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ,ואול קידומ
של שתי התכניות מתמהמה בשל חילוקי דעות בי משרד הפני לבי משרד
התחבורה ומשרד התשתיות הלאומיות .כתוצאה מכ& קבלת החלטות בנוגע לתכניות
מפורטות בתחומי אלה ,בוועדה ובמוסדות תכנו אחרי ,אינה מבוססת על ראייה
כוללת ומעודכנת של הצרכי ועלולה להביא להחלטות שגויות מהבחינה הסביבתית,
מ הבחינה הכלכלית ומ הבחינה התפקודית.

בקרת התכניות והדיו בה
מינוי חברי ועדה ונוכחות בדיוניה
בחוק נקבעו הוראות בנוגע להשתתפות חברי הוועדה בדיוניה .ה קובעות אמצעי
שעל יושב הראש שלה לנקוט במקרה של היעדרויות רבות או רצופות .בביקורת
נמצא כי בשני  20092006נעדרו חלק מחבריה מישיבות רצופות רבות שלה 
בייחוד בלט בהיעדרו נציג שר התשתיות הלאומיות.
יושבי ראש הוועדה כמעט לא התריעו בפני חבריה ושולחיה על היעדרויות אלה על
א %חובת הקבועה בחוק לעשות כ  ,ונמצא כי לא פקעה ,הלכה למעשה ,חברות
בוועדה של הנציגי שנעדרו יותר מ המותר ,א %שכ& קובע החוק .מאז יולי  2007לא
מכה בוועדה נציג ציבור ואי בקרב חבריה ייצוג הול לנשי ולערבי ,כנדרש.
כתוצאה מהיעדרויותיה של חלק מחברי הוועדה ומאימינוי נציג ציבור הרכבה
בפועל שונה מההרכב הקבוע בחוק ,ועל כ מתעורר חשש כי ענייני שהמחוקק מצא
לנכו שיבואו לידי ביטוי בעת דיו בתכנית לתשתית לאומית אינ מיוצגי.
בדיקה מוקדמת של תכניות
בבדיקה נמצא כי צוות הוועדה 4אינו מקפיד תמיד על כ& שתכניות המוגשות לוועדה
יכללו את כל המסמכי ,כמתחייב מנהליה ,ולמעשה יש תכניות שהיא מקבלת א%
שאינ עומדות בתנאי הס %שהיא עצמה קבעה .במקצת המקרי לא כללו התכניות
שהוגשו לה את "הוראות התכנית" ,שה מסמ& בסיסי ומחייב ,ובמקרי אחרי ה
לא כללו דברי הסבר בנוגע לצור& בה ; כתוצאה מכ& לא נית היה לקבוע א התכנית
המוצעת הולמת את הצרכי.
__________________

4

צוות מקצועי המסייע לעבודת הוועדה בבדיקת התכניות והערכת ,הכולל על פי החוק שני עובדי
מדינה ויועצי מהמגזר הפרטי.
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בחינת חלופות
קבלת ההחלטות בתחו התכנו מחייבת כי יובאו בחשבו כל השיקולי הנוגעי
לנושא לרבות בחינה של חלופות .בביקורת נמצאו ליקויי בהליכי בחינת של
חלופות במסגרת הדיו בתכניות בוועדה :נמצא כי הוועדה אינה נוהגת לבחו את
חלופת המחדל 5על א %המידע החיוני שנית להפיק מבחינה כזו .בבדיקה נמצא
שפעמיי ביקשו יועצי הוועדה ממגישי התכנית לבחו את חלופת המחדל בתסקיר
השפעה על הסביבה ,וא %על פי כ לא דנה הוועדה בממצאי התסקיר בעניי  ,כיוו
שבחירת החלופה המועדפת נעשתה קוד לכ  .בחירה של חלופה בשלב מוקד מבלי
לדו בממצאי התסקיר בעניי עלולה להותיר את הרוש כי הבדיקה נעשית למראית
עי  ,ומשו כ& עלול להיפגע אמו הציבור בתקינות הלי& קבלת ההחלטות של
הוועדה .נוס %על כ& ,נמצא כי הדוחות שמעביר צוות הוועדה לחבריה בנוגע לבחינת
של החלופות )בשלב גיבוש התכנו ( אינ מפורטי די הצור& ועל כ לא נית ללמוד
מה על אמות המידה שיושמו לבחינת ועל משקל היחסי .כתוצאה מכ& מתעורר
קושי להשוות בי החלופות ולבחו את דר& קבלת ההחלטות בעניי בחירתה של
החלופה המועדפת.
שקיפות עבודת הוועדה
יש לציי בחיוב כי הוועדה נוקטת פעולות שונות כדי להגביר את שקיפות הליכי
התכנו ואת שיתו %הציבור בה ,מעבר לנדרש על פי החוק .פעולות אלה עולות בקנה
אחד ע החשיבות של שיתו %הציבור בתכנו של תכניות שהשפעת גדולה וה
מעוררות עניי ציבורי.
קידו תכנית של תחנת כוח
בביקורת נמצאו ליקויי מהותיי בדר& קבלת ההחלטות בנוגע לתכנית של תחנת
כוח באזור אשקלו  ,שקודמה על ידי יז פרטי שהוסמ& להגיש תכניות לוועדה )להל
 היז( .הוועדה דנה בתכנית האמורה והחליטה להעבירה להערות הוועדה המחוזית
ולהשגות הציבור מבלי שהושל תסקיר ההשפעה על הסביבה כנדרש וא %שנמצאו
בו פגמי .כמו כ  ,נמצא כי צוות הוועדה הכי "בדיקה ראשונית" של פרק מהתסקיר
א %שהכנתו הייתה צריכה להיות באחריותו של יז התכנית ועל חשבונו ,וכתוצאה
מכ& לא נשמרה ההפרדה הרצויה בי עריכת התסקיר להכנת חוות הדעת עליו .נוס%
על כ& ,נמצא כי הוועדה לא דנה בהערות הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה של מחוז
דרו ובהערות הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה של אשקלו שהועברו אליה בנוגע
לתכנית.

__________________
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החלופה שלפיה המיז לא יבוצע.
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הקמת תשתיות והפיקוח עליה
בביקורת נמצא כי הוועדה נוהגת לפקח באופ שוט %על הקמת תשתיות שתכניותיה
נדונו בה ואול על א %המשאבי שהיא משקיעה בפיקוח ,פיקוחה אינו משיג את
מלוא יעדיו כיוו שאי לה סמכויות לאכו %את הוראותיה .בדוחות הפיקוח של
מפקחיה הוצגו ליקויי חמורי :חברות ממשלתיות המופקדות על הקמת תשתיות
מבצעות לא פע עבודות בניגוד לתכניות מאושרות ומבלי לתא את עבודות הבנייה
ע הוועדה .כתוצאה מכ& נגרמי לא אחת מפגעי בטיחותיי ונזקי לסביבה.
למשל ,החברה הלאומית לדרכי הקימה מערכת גשרי במחל" %עד הלו" בחריגה
ניכרת מהוראות התכנית המאושרת והקימה חלק ממבני הדר& ,כגו גשר להולכי
רגל ,ללא הרשאה כנדרש בחוק ובתקנות .חברת הרכבת החלה בעבודות על מסילת
הרכבת בי לוד לבאר שבע לפני שאושרו התכניות לכ& ,ובמהל& הבנייה מצא מפקח
מטע הוועדה ליקויי בביצוע העבודות שהביאו בי היתר לכריתת עצי ללא רשות
ולמפגעי בטיחותיי .נוס %על כ& ,נמצא כי חברת הרכבת הקימה תחנת רכבת מבלי
שאושרו התכניות המפורטות לתחנה.
על א %עברות הבנייה של חברות התשתית האמורות לא נקט צוות הוועדה סנקציות
משפטיות נגד עוברי העברות באמצעות פנייה לגורמי המוסמכי ובדר& כלל
הסתפק בפנייה למגישי התכניות כדי שיטפלו בנושא או בהסדרת באמצעות אישור
שינוי לתכניות או מת היתרי בדיעבד ,כיוו שסבר שבדר& זו יימנעו עיכובי
ממושכי בהקמת התשתיות ויימנעו הנזקי הכרוכי בה .מתעורר חשש שבשל
כ& לא מושגת הרתעה ולא נמנעות עברות בנייה.

קידו תכניות להפרדה מפלסית

6

במפגש בי דרכי למסילות ברזל טמונה סכנה בטיחותית ובחלק מהמקרי יוצרי
המפגשי עומסי תנועה הגורמי נזקי כלכליי .החל משנת  2006קודמו בוועדה
 47תכניות ל 49הפרדות מפלסיות בהתא להחלטת ממשלה )מאפריל (2006
בנושא .7הבדיקה העלתה כי כ 40%מהתכניות שקודמו בוועדה היו של הפרדות
מפלסיות שמחקר שהזמי משרד התחבורה קבע כי לא הייתה לה הצדקה
)מהבחינה הכלכלית או מ הבחינה הבטיחותית( מבלי שנומקו חריגות אלה .מנגד,
כמה תכניות שהייתה לה הצדקה לא קודמו כלל ,וג לכ& לא נמצאו נימוקי .יתר
על כ  ,נמצא כי חברת הרכבת דיווחה לוועדה כי כל התכניות מוצדקות על פי המחקר
האמור ,א %שמידע זה לא היה מדויק .עוד נמצא כי בעיצומו של הלי& התכנו ולאחר
שהושקעו בו משאבי החליט משרד התחבורה להפסיק את קידומ של שמונה
תכניות ,שלחמש מה לא הייתה הצדקה מלכתחילה .מ האמור לעיל עולה כי הלי&
קידומ של תכניות להפרדה מפלסית לא היה יעיל ,ובחלקו לא מועיל ,ועקב כ& בוזבזו
משאבי.
__________________

6
7

הפרדת המפגשי בי דרכי למסילות ברזל באמצעות גשר או מנהרה.
שתי תכניות כללו כל אחת שתי הפרדות.
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הועלה כי על א %החלטות הממשלה מדצמבר  2005ומאפריל  2006לקד בדחיפות
מיזמי בתחו הבטיחות בדרכי ובכלל זה הפרדה מפלסית ,החלו להפריד מפלסי
רק בתשעה מ 49המפגשי שתוכננו לה תכניות בוועדה .חלק מהתכניות להפרדה
מפלסית קודמו בוועדות תכנו אחרות ,ונמצא כי מ 90התכניות שאושרו בוועדות
התכנו בוצעו או היו מצויות בשלב ביצוע רק מחצית ; הפרדת מפלסי במקומות
רבי שיש לה הצדקה מהבחינה הכלכלית או מ הבחינה הבטיחותית מתמהמהת
אפוא שני רבות לאחר החלטת הממשלה בנושא ,ועל כ מתעורר החשש כי לא
נמנעות הסכנות הטמונות במפגשי ,ונגרמי נזקי כלכליי למשק המדינה.

העסקת יועצי
לצור& מילוי משימותיה הוועדה נעזרת ביועצי ובנותני שירותי אחרי מהמגזר
הפרטי )להל  יועצי הוועדה( .הביקורת העלתה שיועצי ועדה מסוימי עסקו
במקביל לתפקידיה בה במת ייעו /או במת שירותי תכנו בעניינ של תכניות
אחרות שהוגשו להכרעתה .כמו כ אירע שיועצי הוועדה ייצגו בפניה גורמי שיש
לה עניי בתכניות שבטיפולה .על כ עולה חשש ששיקול הדעת של הוועדה ושל
מ1טה.
צוותה בענייני שיועציה ייצגו בפניה בתפקידיה האחרי  ֶ
בביקורת נמצא כי בשני  20072002נהגה הוועדה לקבל שירותי ייעו /מיועצי
בתיווכה של חברת הניהול ,מבלי שכל אחת מהתקשרויות אלה הובאה לאישורה של
ועדת המכרזי במשרד הפני .נמצא כי ועדת המכרזי אישרה נוהל זה ,ובכ&
שמטה מידיה את הפיקוח המלא על ההתקשרויות.
בבדיקה נמצא כי קבלת ייעו /מקצועי בשביל קידו תכניות וקבלת החלטות
מושכלות בוועדות התכנו השונות אינה על פי תקני וכללי ברורי; על כ מתעורר
חשש שתכניות לתשתיות מקודמות בוועדות התכנו השונות בלי ייעו /מקצועי שיכול
ליצור בסיס לקבלת החלטות; לחילופי ייתכ שיש מקרי שבה מועסקי יועצי
רבי מבלי שיש בכ& צור&.

סיכו והמלצות
תכנו ופיתוח של תשתיות עשויי לתרו להשגת יעדי לאומיי בתחומי הכלכלה,
החברה ואיכות הסביבה .הוועדה לתשתיות לאומיות הוקמה כדי לייעל את הלי&
התכנו של תשתיות לאומיות ובתו& כ& להביא לחיסכו כלכלי למשק .ממצאי
הביקורת מלמדי שמטרה זו הושגה באופ חלקי :קידומ של כמחצית מהתכניות
שהוכרזו כתכניות תשתיות לאומיות נמש& זמ רב או הופסק בידי יוזמיה מבלי
שהתקבלה הכרעה בעניינ  .על משרד האוצר ועל משרד הפני להפיק לקחי
מממצאי אלה ולבחו מחדש את הדרכי הרצויות לייעול הליכי התכנו  ,מבלי
לפגוע באיכותו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש לבחו מחדש את קיצור פרק הזמ שנקבע להעברת
השגות הציבור בנוגע לתכניות לתשתיות לאומיות ,כיוו שזמ קצר מגביל את
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אפשרות הציבור להשתת %בהלי& התכנו  ,ותרומתו של קיצור פרק זמ זה לייעול
הליכי התכנו שולית.
רצוי שקידו תכניות מפורטות מהסוג המקוד בוועדה ייעשה על בסיס של תכניות
מתאר כוללות .בהעדר תכנו כולל ועדכני עלולות להתקבל החלטות שגויות .על משרד
הפני ,על משרד התחבורה ועל משרד התשתיות הלאומיות להחיש את קידומ של
תכניות מתאר ארציות כוללות לתשתיות ובתו& כ& לעדכ את מדיניות התכנו
הלאומית של התשתיות כיוו שה הבסיס לקבלת החלטות מושכלות.
בחינה של חלופת המחדל מאפשרת לעמוד באופ שיטתי ומנומק על מידת הצור&
במיז ובתו& כ& לבחו א הקצאת משאבי הקרקע מוצדקת ,וא נמנעות השלכות
בלתי רצויות על הסביבה .על הוועדה לבחו את חלופת המחדל כדי לוודא שהמיז
המוצע חיוני וכדי להבטיח שימוש יעיל ומושכל בקרקע ולמנוע מפגעי.
ביצוע עבודות שלא בהתא לתכניות מאושרות בידי חברת הרכבת והחברה הלאומית
לדרכי מנוגד להוראות החוק ופוגע באינטרסי ציבוריי ובתכליתו של הלי&
התכנו  ,שמושקעי בו משאבי ומאמ /רבי .על משרד הפני ועל משרד
המשפטי לבחו ביסודיות את הליקויי החמורי שמצא משרד מבקר המדינה
בתחו זה ,ולבדוק א האמצעי הקבועי בחוק מתאימי למיגור התופעה; עליה
לבחו א צרי& לתת לוועדה אמצעי פיקוח ואכיפה סטטוטוריי.
הממצאי בנוגע להעסקת יועצי מחייבי את הוועדה וצוותה לפעול ביתר שאת
לשמירת ההפרדה בי יועצי הוועדה לבי הגופי המגישי לה תכניות ,כדי שלא
מ1טה ,וכדי שלא ייפגע אמו הציבור בתקינות קבלת
יתעורר חשש ששיקול דעתה ֶ
ההחלטות בה.

♦
מבוא
בשנת  2002יז משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  ,(2002התשס"ב) 2002להל  חוק ההסדרי (,
תיקו לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  החוק או חוק התכנו והבנייה( ,כדי לייעל את
הליכי התכנו של תשתיות לאומיות" .תשתיות לאומיות" הוגדרו בחוק כמיזמי בתחו התשתיות
שראש הממשלה ,שר האוצר ושר הפני הכריזו עליה במשות %כבעלי חשיבות לאומית )להל 
הלי& ההכרזה( .רשימת סוגי התשתיות שנית להחשיב כתשתיות לאומיות כוללת ,בי היתר,
דרכי  ,שדות תעופה ,נמלי  ,תחנות כוח ,מתקני להתפלת מי  ,מתקני אחסו גז ודלק ומתקני
תקשורת .למיזמי אלה נקבעו בתיקו לחוק הליכי תכנו מיוחדי  ,ולש קידומ א %הוק מוסד
תכנו ארצי נפרד בעל סמכויות רחבות  הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות
)להל  הוועדה או הוועדה לתשתיות(.
בדברי ההסבר לחוק ההסדרי צוי כי תכניות שעניינ תשתיות לאומיות ה לרוב תכניות בעלות
חשיבות רבה למשק כולו ,וההליכי לאישור נמשכי זמ רב מאוד על א %חשיבות הרבה של
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התשתיות .הקמת הוועדה הוצעה כדי לייעל את ההליכי לאישור התכניות ולקצר  .הלי& ההכרזה
נועד א כ לברור את המיזמי שיש לה חשיבות לאומית ,לתת לקידו של תכניותיה עדיפות
ובתו& כ& לווסת את מספר התכניות שיידונו בוועדה כדי לא להטיל עליה עומס שיסכל את מטרת
הקמתה .כמו כ ,הלי& ההכרזה נועד להבטיח כי רק מיזמי בעלי חשיבות לאומית יוגשו לה בשל
סמכויותיה הרחבות )ראו פירוט בפרק המסגרת הנורמטיבית(.
הוועדה לתשתיות מונה  15חברי  :עשרה מתוכ ה נציגי של שרי ממשלה וחמשת החברי
הנוספי מייצגי גורמי אחרי כמו השלטו המקומי .תפקידה העיקרי של הוועדה  לדו
בתכניות להקמה של תשתיות שהוכרזו תשתיות לאומיות ולהחליט בדבר העברת לדיו בממשלה,
אשר לה הסמכות הסופית לאשר.
בשונה מעבודת של מוסדות תכנו אחרי שהתמיכה המנהלית והמקצועית העיקרית בעבודת
היא באמצעות צוות של עובדי מדינה ,הוועדה פועלת במתכונת מיוחדת ,שנקבעה א %היא בחוק,8
ולפיה הצוות המקצועי שלה מורכב ברובו מיועצי פרטיי שאינ עובדי מדינה ומשני עובדי
מדינה )שממנה שר הפני (  מתכנ הוועדה) 9שהוא ג חבר בוועדה( ומזכיר הוועדה  ומינוָי
קבוע א %הוא בחוק .נוס %על כ& ,מקבלת הוועדה שירותי מחברת ניהול פרטית הכוללי  ,בי
היתר ,שירותי מקצועיי בתחו התכנו )בדיקת תכניות( ובתחו ניהול המשרד .הצוות המקצועי
המלווה את עבודתה )להל  צוות הוועדה( כולל אפוא שני עובדי מדינה ,צוות יועצי מהמגזר
הפרטי וצוות בודקי תכניות מטע חברת הניהול.
מאז הקמתה ועד סו %שנת  2008טיפלה הוועדה 10ב 88תכניות לתשתיות לאומיות באזורי
שוני  41 :תכניות לדרכי  ,למסילות רכבת ,לתחנות כוח ולמתקני תשתית אחרי ו 47תכניות
נקודתיות להפרדת מפגשי בי דרכי למסילות ברזל )להל  הפרדה מפלסית(.

המסגרת הנורמטיבית
חוק התכנו והבנייה
בחוק התכנו והבנייה פורטו מאפייניה של תכנית לתשתית לאומית ונקבעו סמכויות הוועדה.11
נוס %על כ& ,פורטו בחוק ההליכי לאישור תכנית כזאת ונקצבו פרקי הזמ המרביי לפעולות של
הוועדה וצוותה.
__________________

8
9
10

11

620

סעיפי 6ה ו 76ג)(3א.
בי יוני  2002לבי מרס  2006כיהנה כמתכננת הוועדה הגב' בינת שוור; בי מרס  2006לבי ינואר
 2008כיהנה כמתכננת הוועדה )בפועל( הגב' נאוה אלינסקי רדעי ,ומינואר  2008מכה כמתכנ
הוועדה מר אפרי שלאי.
בתקופה זו כיהנו כיושבי ראש הוועדה מר מרדכי מרדכי )מהקמת הוועדה ועד נובמבר  ,(2003מר
גדעו בר לב )נובמבר  2003אפריל  ,(2005מר אוסקר אבו ריזק )אפריל  2005יוני  ,(2006מר ר
בלניקוב )יוני  2006יולי  ,(2007מר אריה בר )יולי  2007מאי  .(2009מאז מאי  2009מכה כיושב
ראש הוועדה מר גבריאל מימו.
בסעי' 6ב לחוק נקבעו סמכויות הוועדה ובסעי' 76ב לחוק נקבעו מאפייניה של תכנית לתשתית
לאומית.

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות
מאפייני תכנית לתשתית לאומית

בסעי76 %ב לחוק נקבע כי תכנית לתשתית לאומית )להל ג תת"ל( תהיה תכנית מתאר ארצית
הכוללת הוראות של תכנית מפורטת ותקבע את התכנו של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולו
או בחלקו .היא תכלול את כל ההוראות המאפשרות מת היתר בנייה )או ביצוע עבודה( בלא צור&
באישור תכנית נוספת טר מת ההיתר.
לפי סול העדיפויות של תכניות שהגדיר החוק ,12כוחה של תכנית מתאר ארצית יפה מכל תכנית
אחרת )א לא נאמר אחרת בתכנית המתאר( ,ומכא נובע שתכנית לתשתית לאומית גוברת על כל
תכנית אחרת במדרג התכניות וא %יכולה לכלול שינויי בתכניות מתאר ארציות תקפות בלי להביא
את השינוי לאישורה של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה )להל  המועצה הארצית( ,העומדת
בראש המדרג של מוסדות התכנו .נוס %על כ& ,נקבע בחוק 13כי תכניות לתשתיות לאומיות
פטורות מהמגבלות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק בנוגע לאישור של תכניות החלות על
שטחי חקלאיי ועל שטחי פתוחי  .כמו כ ,נקצב מש& הזמ שבו הוועדות המחוזיות והציבור
יכולי להשיג על תכניות ל 30יו  ,לעומת פרק זמ של חודשיי עד שלושה חודשי שנקצב
להגשת התנגדות של הציבור לתכניות שאינ תכניות מתאר ארציות.
נוכח מעמד של תכניות לתשתיות לאומיות והליכי קידומ המהירי  ,נקבעו בחוק סייגי לגבי
הסמכות להגיש תכניות לוועדה והיא ניתנה רק למשרדי הממשלה ,לוועדות המחוזיות ,לרשויות
סטטוטוריות ולמי שהוסמ& לכ& על פי החלטת ממשלה.
סמכויות הוועדה לתשתיות לאומיות

הוועדה לתשתיות מוסמכת לדו ולהחליט בנוגע לאישור של תכניות מתאר ארציות של תשתיות
לאומיות ,כהגדרת בחוק .הוועדה מצויה אפוא בראש המדרג של מוסדות התכנו ומעמדה דומה
למעמדה של המועצה הארצית .נוס %על כ& ,לוועדה יש סמכות לתת היתרי בנייה לתשתיות
לאומיות )ככלל ,הסמכות להתיר בנייה היא של הוועדות המקומיות או של רשויות הרישוי
המקומיות (14ועל כ סמכויותיה רחבות .ע זאת ,הרכבה של הוועדה מצומצ ושונה מזה של
המועצה הארצית :היא מונה ,כאמור 15 ,חברי ורוב ה נציגי של שרי הממשלה ,ואילו
המועצה הארצית מונה  32נציגי  ורק כשליש ה נציגי של שרי הממשלה; השאר מייצגי
מגוו רחב של ענייני ציבוריי ותחומי ידע )נציגי רשויות מקומיות ,נציגי אקדמיה ,מומחי
וכיוצא באלה(.

__________________

12
13
14

פרק ג' סימ ח' לחוק התכנו והבנייה.
סעי' 76ג ) (11לחוק התכנו והבנייה.
לפי סעי'  30לחוק ,רשות הרישוי המקומית לעניי היתרי בנייה כוללת את יושב ראש הוועדה
המקומית )או את יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית( ואת מהנדס הוועדה המקומית.
לוועדה מחוזית יש סמכויות כשל ועדות מקומיות לגבי חלק ממרחבי התכנו שבתחו המחוז,
כמפורט בסעי'  12לחוק.
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הוראות כלליות

בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבעו הוראות כלליות לגבי סדרי העבודה והמינהל של מוסדות
התכנו והוראות כלליות לגבי תכניות .15חלק מהוראות אלה חלות על עבודת הוועדה ועל התכניות
שבתחו סמכותה .למשל ,נקבעו בחוק כללי בנוגע לסדרי הדיו במוסד תכנו ולשקיפות
עבודתו ,כללי למניעת ניגוד ענייני והוראות בדבר מסמכי מחייבי שיש לצר %לכל תכנית.
כמו כ ,הוסדרו בחוק ובתקנות ההליכי לרישוי עבודות בנייה ,נקבעו דרכי הגשת בקשה להיתר
בנייה או להרשאה להקמת מבני דר& )כדוגמת גשר( וכיוצא באלה.
נוהלי הוועדה
בישיבותיה הראשונות בשנת  2002קבעה הוועדה עקרונות מנחי לעבודתה ה בנוגע לשקיפותה
וה בנוגע לשיקולי התכנו שינחו אותה .נוס %על אלה ,גיבש צוות הוועדה במהל& תקופת
פעילותה נוהלי עבודה מפורטי )להל  הנהלי או נוהלי הוועדה( בנוגע לסדרי הדיו בה
ולשלבי הטיפול השוני בתכניות ובכלל זה נהלי לגבי תנאי ס %להגשת תכנית לוועדה ולגבי
רמת הפירוט הנדרשת בתכניות והמידע שיש לכלול בה ,נוהלי בקרת איכות ,נהלי לפיקוח על
הקמת תשתיות וכיוצא באלה.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי 2009ינואר  2010בדק משרד מבקר המדינה את מצב הקידו של תכניות בוועדה
לתשתיות בי השני  ,20082002את בדיקת התכניות והדיו בה ,את הפיקוח על הקמת
התשתיות ואת סדרי המינהל בוועדה; מקצת הנתוני עודכנו במאי  .2010בדיקות השלמה נעשו
במינהל התכנו במשרד הפני  ,בלשכות התכנו המחוזיות של מחוז ירושלי ושל מחוז מרכז
ובמזכירות המועצה הארצית .כמו כ ,נעשו בדיקות השלמה במשרד ראש הממשלה ,באג%
התקציבי במשרד האוצר ,ב"החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ") 16להל  החברה
הלאומית לדרכי ( וב"חברת רכבת ישראל בע"מ") 17להל  חברת הרכבת(.

קידו תכניות ומש הטיפול בה
כאמור ,הוועדה לתשתיות הוקמה כדי לייעל את הליכי התכנו של תשתיות לאומיות .ייעול הליכי
התכנו יכול לבוא לידי ביטוי בצמצו התשומות המושקעות בה )מבלי לפגוע באיכות תוצרת (
__________________

15
16
17
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פרק ב' ,סימ ו' ופרק ג' ,סימ ו' בחוק התכנו והבנייה.
החברה הוקמה בספטמבר  2003כחברה ממשלתית ,ועד אותה עת מולאו תפקידיה על ידי מחלקת
עבודות ציבוריות )מע"( ,שהייתה יחידת סמ" במשרד התחבורה.
החברה הוקמה בשנת  2003כחברה ממשלתית ועד אותה עת פעלה כיחידה ברשות הנמלי #והרכבות.

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

ובקיצור משכ  ,שכ הימשכות יתר על המידה עלולה לגרו נזקי כלכליי למשק ,18והיא א%
אינה רצויה כיוו שתכניות המקודמות במש& זמ רב עלולות בסופו של דבר שלא להתאי
למציאות המשתנה ויידרש לבחו אות מחדש ולעדכנ .כמו כ ,ראוי שהליכי התכנו יושלמו
וימוצו כיוו שיוזמי התכניות משקיעי מיליוני ש"ח בהכנת ,והוועדה משקיעה א %היא משאבי
רבי בבדיקת.

תשומות הוועדה
בביקורת נמצא כי אושר למינהל התכנו תקציב נוס %להקמת הוועדה ותפעולה ,א %שהתכניות
שמקודמות בה טופלו בעבר בוועדות תכנו אחרות ,בעיקר בוועדות המחוזיות ובמועצה הארצית.
כלומר ,לצור& תפעולה של הוועדה נוספו למינהל התכנו משאבי .
במהל& השני גדל תקציבה של הוועדה ,ובי השני  20082002אושר לצור& הפעלתה תקציב
מצטבר של כ 36מיליו ש"ח ,שה כ 6%מתקציב התפעול של מינהל התכנו באות שני )לא
כולל מרכיבי תקציב המיועדי להכנת תכניות .(19בשני  20082006היה תקציב הוועדה כ10%
מתקציב התפעול של מינהל התכנו וכ 20%מהתקציב שאושר לוועדות המחוזיות .20נתח נכבד
מתקציב מינהל התכנו הוקצה אפוא להפעלת הוועדה.
עד שנת  2007לא עקבה הוועדה אחר היק %שעות הייעו 0לכל תכנית ,ולפיכ& קשה לקבוע את
עלות הטיפול בתכניות לסוגיה .ע זאת ,נתוני כלליי על ביצוע התקציב ועל היק %התכניות
שהיו בטיפולה של הוועדה מאפשרי לאמוד את העלות הממוצעת של טיפול בתכנית .תקציב
הביצוע שלה נמו& מהתקציב המאושר שלה .בשני  20082002הסתכ כאמור תקציבה המאושר
בכ 36מיליו ש"ח ,בעוד שביצועו )במצטבר( היה כ 23מיליו ש"ח .חלוקת התקציב המאושר
שלה בשני  20082002למספר התכניות שהיו בטיפולה מלמדת שבממוצע הוקצו כ400,000
ש"ח לכל תכנית .חלוקת התקציב המבוצע למספר התכניות שטופלו מלמדת שהעלות הממוצעת
של טיפול הוועדה בתכנית היא כ 250,000ש"ח.
במינהל התכנו אי נתוני מפורטי על התשומות שהושקעו בתכניות לתשתיות שקודמו בוועדות
המחוזיות או במועצה הארצית ,ועל כ קשה לבחו את עלות של הליכי התכנו בוועדה לעומת
עלות של הליכי תכנו דומי בוועדות האחרות.

__________________

18
19
20

מטיוטת מחקר שנעשה במינהל התכנו בשנת  2007עולה כי בבקרה על התכנו גלומה אמנ #תועלת,
א" יש לה עלויות ישירות ועקיפות .עלות #העקיפה של הליכי תכנו נובעת מהימשכות #והיא נאמדת
בעשרות מיליוני ש"ח לשנה.
תקציבו הכולל של מינהל התכנו בשני 2008%2002 #היה כ 848%מיליו ש"ח ,מה #כ 570%מיליו
ש"ח הוקצו לתפעולו של מינהל התכנו וכ 278%מיליו ש"ח הוקצו למימו הכנת תכניות .לוועדה אי
תקציב להכנת תכניות וכל תקציבה מיועד למימו הפעלתה.
במינהל התכנו פועלות שבע ועדות מחוזיות :במחוז צפו ,במחוז מרכז ,במחוז דרו ,#במחוז חיפה,
במחוז תל%אביב ,במחוז ירושלי #ובשטחי יהודה ושומרו.
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Ï‰ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È„ÂÁÈÈ‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘È‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰‡È·‰ ‰˙Ó˜‰ Ì‡ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÔÁ·È ÔÂÎ˙‰
ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎ˙ÓÏ Ú‚Â· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÔÂÎ˙‰
‚ÈÎÈÏ‰· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ˙ÏÏÂÎ˘ ,2010-Ú"˘˙‰ ,‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˘Â·È
.(˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ - ÔÏ‰Ï) ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰
התועלת בעבודת הוועדה מתבטאת אפוא בהשלמת הליכי התכנו של תכניות של תשתיות
לאומיות ,דהיינו בקבלת הכרעה לגביה כ& שבסופ יאושרו תכניות שנמצאו ראויות מבחינה
תכנונית ,ותכניות שנמצאו בלתיראויות יתוקנו או יידחו והטיפול בה יסתיי  .21א לא מושלמי
הליכי התכנו יורדי לטמיו משאבי רבי שהושקעו בה .
‡‚˙‡ ‰‚È˘‰ ‰˙Ó˜‰ Ì‡ ˜„· ‡Ï ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ ÌÊÈ˘ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û
.˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÏÚÈÈ˙‰ Ì‡Â ‰È„ÚÈ
אג %התקציבי השיב במאי  2010למשרד מבקר המדינה כי אינו נושא באחריות הבלעדית לבדיקה
א הקמת הוועדה השיגה את יעדיה וכי מוקד להסיק מסקנות על תפקודה.
Ì‡ ‰˜È„·Ï ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ ˜¯Ù - ÌÈ˘ Ú·˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏÁ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.‰˙Ó˜‰ È„ÚÈ Â‚˘Â‰
משרד מבקר המדינה בח א הקמת הוועדה וקביעת המתכונת המיוחדת לקידו תכניות של
תשתיות לאומיות הביאו לקיצור הליכי התכנו ,א הועילו למיצוי הדיו בתכניות האלה וכמה
מהתכניות שאישרה הוועדה מומשו בסופו של דבר.

קידו תכניות
קידו תכניות של תשתיות לאומיות עד האפשרות להוציא אל הפועל נעשה ,ככלל ,בשלושה
שלבי עיקריי  .1 :אישור תכניות המתאר המפורטות בממשלה לאחר שהוועדה דנה בה
ואישרה אות )השלב הסטטוטורי(;  .2אישור תכניות מפורטות יותר שנגזרו מתכניות המתאר
שאישרה הממשלה לצור& ביצוע;  .3רישוי הבנייה.
בחוק ובנוהלי הוועדה נקבעו כמה שלבי ביניי לקידו תכנית המתאר בשלב הסטטוטורי )שלב 1
שלעיל( ובה  :גיבוש התכנית ועמידתה בתנאי הס %לדיו בה ,דיו בנוגע להעברת התכנית
להערותיה של הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ,דיו בהשגות ודיו בנוגע להעברת התכנית
לאישור הממשלה.
__________________
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תועלת הוועדה יכולה לבוא לידי ביטוי ג באיכות התכניות המאושרות; עניי זה לא נבדק בביקורת,
בי היתר ,משו שתכניות רבות שהוועדה אישרה לא הוצאו אל הפועל.

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

קידו התכנית משלב לשלב כרו& בפעולות שונות  חלק באחריות יוז התכנית וחלק באחריות
הוועדה וצוותה .למשל ,לפני שדנה הוועדה בהעברת התכנית להערותיה של הוועדות המחוזיות
ולהשגות הציבור מגיש לה יוז התכנית תסקיר הבוח ,בי היתר ,את השפעותיה הצפויות של
התכנית על הסביבה )להל  תסקיר או תסקיר השפעה על הסביבה(; בדיקת התסקיר מוטלת על
צוות הוועדה.
בחוק נקבעו מועדי להשלמת של הפעולות שבאחריות הוועדה וצוותה ולא נקבעו בו מועדי
להשלמת הפעולות שבאחריותו של יוז התכנית; למשל על צוות הוועדה לבדוק את התסקיר
בתו&  14ימי  ,22ואול הכנתו אינה מוגבלת בזמ .בטבלה שלהל מפורטי עיקרי הפעולות
לקידו תכנית ולוח הזמני שנקצב לה.
טבלה   1פעולות לקידו תכנית לתשתית לאומית ולוח הזמני להשלמת
˙È Î˙ ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÂÚÙ

‡˙ÂÈ¯Á

‰ÏÂÚÙÏ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó

עמידת תכנית בתנאי ס לש
הגשתה לוועדה

יוז התכנית

לא נקבע

בדיקת התכנית ומת הנחיות
לעריכת תסקיר

צוות הוועדה

 147ימי מהגשת התכנית

הגשת תסקיר השפעה על
הסביבה
הכנת חוות דעת על התכנית
לאחר שהוגש תסקיר
קיו דיו בנוגע להעברת
התכנית להערות הוועדות
המחוזיות ולהשגות הציבור

יוז התכנית

לא נקבע

צוות הוועדה

בתו  14ימי מהגשת התסקיר השל

מליאת הוועדה

בתו  21ימי מהגשת התכנית או
מהגשת חוות הדעת על התכנית

ועדות מחוזיות והציבור
מליאת הוועדה

 30ימי
בתו  21ימי מהיו האחרו שנקבע
להגשת הערות והשגות

הגשת הערות והשגות
דיו בהערות ובהשגות וקבלת
הכרעה לגבי התכנית
דיו בממשלה

לא נקבע

מצב הקידו
 .1משרד מבקר המדינה בדק את הקידו של  41התכניות שנדונו בוועדה בשני .20082002
התכניות שנבדקו ה של תשתיות מסוגי שוני  ,וה אינ כוללות את התכניות הנקודתיות
להפרדה מפלסית ,שקודמו בוועדה במרוכז ובשל כ& נבחנו בנפרד.
לצור& הבדיקה הוגדרו שלושה מצבי של קידו תכניות) :א( תכניות שאושרו בממשלה,
)ב( תכניות שקידומ הופסק )בידי יוזמיה() ,ג( תכניות בתהלי& קידו  .תכניות שקידומ הופסק
הוגדרו כ& א לא נעשתה פעולה לש קידומ בשני ) 20102009עד מאי  .(2010כמו כ ,מוינו
התכניות לארבע קבוצות על פי סוגי התשתית) :א( תכניות של כבישי ומחלפי ) ,ב( תכניות
__________________
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של מסילות ברזל )הכוללות לרוב תחנות נוסעי () ,ג( תכניות של תחנות כוח) ,ד( תכניות של
מתקני שוני )כגו מתק התפלה ,שדה תעופה ,קו מי ( .בטבלה שלהל נתוני על הקידו של
התכניות שנבדקו על פי סוגי התשתית.
טבלה   2קידומ של תכניות לתשתיות לאומיות
מצב קידו
סוג תשתית
כבישי ומחלפי
מסילות ברזל*
תחנות כוח
מתקני שוני
סה"כ
*

תכניות
שאושרו
בממשלה

תכניות
שקידומ
הופסק

תכניות
בתהלי
קידו

5
7
4
1

3
3

3

6
3
3
3

14
13
7
7

17

9

15

41

סה"כ

לא כולל מסילת השרו שנכללת בתכנית לכביש .531

מהטבלה עולה שבשני  20082002אושרו בממשלה  17מ) 41כ (41%התכניות לתשתיות
לאומיות שקודמו בוועדה וקידומ של תשע מה )כ (22%הופסק לא משו שהתקבלה החלטה כי
אינ ראויות ,אלא משו שיוזמיה לא קידמו אות .במאי  2010היו  15תכניות )כ (37%בתהלי&
קידו  .נמצא כי הטיפול בשני שלישי מ 15התכניות האמורות החל ב 2007או קוד לכ וא%
על פי כ לא הסתיי .
ÔÂÈ„‰ ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï (60%-Î) ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ·Â¯˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·Û‡ ,·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ˜ÒÙÂ‰ ÔÓÂ„È˜˘ ÌÂ˘Ó Ô¯Â˘È‡Ï Ú‚Â · ‰Ï˘ÓÓ
˘˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ‚È˘‰ Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ .23˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰¯Â‡ÎÏ
‡˙ .˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÏÂÚÈÈ - Â„ÚÈ
˙Â·¯ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÓÂ„È˜˘ ÍÎÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
˘ÌÊÈÓ Ï˘ ‰Ê¯Î‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ıÏÓÂÓ .·¯ ÔÓÊ Í˘Ó Â‡ ˜ÒÙ ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰
.Â˙Ê¯Î‰ „ÚÂÓÓ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô È‡ ÂÏ˘ ˙ÂÈ Î˙‰ Ì‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î
צוות הוועדה החליט בינואר  2009שתכניות לתשתיות לאומיות שלא הועברו להערות הוועדות
המחוזיות ולהשגות הציבור בתו& שנה מההחלטה להעביר ,יובאו מחדש לדיו בפני הוועדה ,כדי
שייבח המש& הטיפול בתכנית .אול בבדיקה נמצא כי לפני הוועדה היו מונחות שלוש תכניות
כאלה ולא התקיי בעניינ דיו בהתא להחלטה לעיל.
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הוחלט לבחו את המש& הטיפול
בתכניות אלה כאשר יתחדשו הליכי התכנו שלה .
__________________
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¯Á‡Ï ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô È‡ Ì‡ Ì‚ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ Ú·˜˘ ÈÙÎ ,Ô ÈÈ Ú· ‰ Â¯Á‡‰ ‰ËÏÁ‰‰Ó ‰ ˘ ‰ÙÏÁ
˙ÂÈ Î˙Ï ÒÁÈ· ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‰È Ù· ‡È·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ô Î˙Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰
˘‡.Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ ‰˙‡ÈÏÓ· ˘·‚ÏÂ ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô È
 .2בבדיקה נמצא כי שבע מ 17התכניות שאושרו בממשלה )כ (40%מומשו ,ורוב בוצעו רק
באופ חלקי .כלומר ,מכל התכניות לתשתיות לאומיות שהוגשו לוועדה ) (41מומשו )באופ חלקי(
פחות מחמישית .ממצאי אלה עולי בקנה אחד ע ממצאי בדיקה מערכתית שעשה משרד מבקר
המדינה בשני  20092007בנושא ייזו ומימוש של תכניות פיתוח בתחו התשתית.24
˙Â·È˘Á Ô‰Ï ˘È˘ Ô‰È·‚Ï Ú·˜ ˘ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰ ˙Ó˜‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÓ¯‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚÂ ˙‰Ó‰Ó˙Ó ˙ÈÓÂ‡Ï
.ÌÈÈ˙¯·ÁÂ
חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי אכ ישנ מיזמי תשתית
לאומית שתכניותיה אושרו וה אינ מבוצעות בגלל שינוי בסדרי עדיפות שקובעת הממשלה ולא
בשל החלטות שבסמכותה של חברת הרכבת לקבל.
˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÈÏÚ·Î ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ ·Á¯‰ ÌÙ˜È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÈÂ‚˘ Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÂ˙ÈÚ˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ Ë¯ÂÙÓ‰ Ì Â Î˙ ¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï ÂÚˆÂ· ‡ÏÂ
Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ·˘ ÔÂÂÈÎ ÈÂˆ¯ Â È‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·· Í˘ÂÓÓ ·ÂÎÈÚ
.ÔÂ Î˙· ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÍÎÈÙÏÂ ‰ Î„ÚÏ

מש הקידו
משרד מבקר המדינה בח את מש& קידומ של התכניות שהיו בטיפולה של הוועדה מעת הכרזת
כתכניות תשתית לאומית ועד אישור בממשלה או עד השלב שבו הופסק קידומ .יצוי כי בבחינת
מש& הזמ לטיפול הוועדה בתכנית לא נכלל מש& הזמ שנדרש להלי& ההכרזה .בוועדה אי מעקב
על מש& הזמ שנדרש להלי& הכרזה ,ואול הבדיקה העלתה כי הלי& ההכרזה נמש& מספר
חודשי ולעתי א %למעלה משנה ,25בשעה שהזמ המצטבר שנקבע בחוק לכל פעולותיה של
הוועדה הוא כארבעה חודשי והתקצר הזמ שנית לציבור להעביר את השגותיו לתכנית.
ÌÈ„ÚÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰Ê¯Î‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ,˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ - ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ ÌÓ˘Ï
.ÂÏÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ
__________________

24
25

מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .383
לדוגמה ,הבקשה להכריז על המסילה המזרחית כתשתית לאומית הוגשה במרס  2005ואושרה ביוני
.2006
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משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הלי& ההכרזה הוכח כהלי&
מסורבל הנמש& זמ רב .ממשרד הפני נמסר כי בהצעת החוק מבוטל הלי& ההכרזה.
להל פירוט הממצאי לפי סוגי תשתיות.
תשתיות כבישי

כמצוי בטבלה  2לעיל ,הוועדה טיפלה ב 14תכניות לכבישי ומחלפי ואול רק חמש מה
אושרו לבסו %בידי הממשלה ,26בעוד שקידומ של השאר התמהמה .27עוד יצוי כי תכנונ של
שלוש מחמש התכניות שאושרו בוועדה החל זמ רב לפני הקמתה וה נדונו קוד לכ בוועדות
תכנו אחרות.
בבדיקה נמצא כי הזמ הממוצע שנדרש לאישור של חמש התכניות הללו )מעת אישור בקשת
ההכרזה( הוא כשנתיי וארבעה חודשי  ,וברוב המכריע של הפעולות שעליה מופקדת הוועדה
בהלי& האישור היא עמדה בלוח הזמני שנקבע בחוק )כארבעה חודשי בממוצע( .ע זאת,
בכמה מקרי נמצאו חריגות של שבועות ספורי מלוח הזמני שנקבע בחוק לקיו דיו בהערות
הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור.
צוות הוועדה הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי  2010כי לעתי מוגשות מאות וא%
אלפי השגות לתכנית ועל כ כמעט איאפשר לעמוד בלוח הזמני שנקבע בחוק לדיו בהשגות 
שלושה שבועות .עוד ציי כי הקמתה של הוועדה אפשרה לקד ביעילות תכניות שהיה קשה
לקדמ קוד לכ במוסדות התכנו האחרי והליכי קידומ בה נמשכו בעבר שני רבות.
בבדיקה נמצא כי יתר הזמ שבו טופלה התכנית )כ 23חודשי בממוצע( נדרש לפעולות
שבאחריות יוזמ .1זמ זה נדרש לו למילוי תנאי ודרישות שהציבה הוועדה או לש ביצוע
פעולות שנקבעו בחוק )כגו הכנת תסקיר השפעה על הסביבה ופרסו הודעות לציבור( .מכא
שבממוצע כ 85%ממש& הזמ לקידו התכניות האמורות נדרשו לפעולות שבאחריותו של יוז
התכנית.
מנהל מינהל התכנו השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי החוק הקיי אינו קוצב לוחות
זמני לפעולות שבתחו אחריות של יוזמי התכניות ולקח זה נלמד במסגרת הלי& הפקת לקחי
בתו חמש שנות פעילות הוועדה .מינהל התכנו יז תיקוני חקיקה בנושא ובמסגרת הצעת החוק
נקצבו לוחות זמני ג לשלבי קידו התכנית שבאחריות יוזמ.1
משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי צוות הוועדה דורש ממגישי
התכניות להכי אות ברמה מפורטת ולכ ה מתקשי לפעול בלוחות זמני קצרי .
החברה הלאומית לדרכי מסרה בתשובתה ממאי  2010שהלי& גיבושה של התכנית לפני עמידתה
בתנאי ס ,%המתפרשֹ לעתי על פני שנה ,נעשה בשיתו %ע צוות הוועדה והאחריות על משכ של
פעולות אלה )שלא נקצב לה זמ בחוק( משותפת לה ולצוות הוועדה .החברה ציינה כי לעתי
__________________
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תת"ל   3כביש  ,461תת"ל   4כביש  ,9תת"ל   8מחלפי עד הלו ,%תת"ל   10כביש  ,7תת"ל  15
כביש .531
תת"ל  13ג'  מחל( יגור ,תת"ל   16כביש  ,1תת"ל   31כביש  ,2תת"ל   1כביש הטבעת המערבי
בירושלי ,%תת"ל   2כביש  ,16תת"ל   5כביש  ,90תת"ל   17כביש  ,85תת"ל   19כביש  ,4תת"ל
  30כביש .65
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דורש צוות הוועדה מיוז התכנית לבצע בדיקות רבות של חלופות ,ודרישות אלה מחייבות
השקעה לא מבוטלת של זמ.
ÌÈ·Ï˘· Ì‚ ÂÙÏÁ ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÁÂ˙ÈÓ
˘‰˘ ‰ÙÏÁ :‰Ó‚Â„Ï .¯·„· „È ˙ÂÈÎ˙‰ È˘È‚ÓÏÂ ,ÛÒ È‡˙· ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ¯Á‡Ï
·Ï˘Ï ˙ÈÎ˙‰ ‰¯·Ú˘ „ÚÂ ÛÒ È‡˙· (9 ˘È·Î) 4 Ï"˙˙ Ï˘ ‰˙„ÈÓÚÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â
ÔÂÈ„‰ „ÚÂ (531 ˘È·Î) 15 Ï"˙˙ ÏÚ ˙Â‚˘‰· ÔÂÈ„‰ ÔÈ· ˘„ÂÁÂ ‰˘ ‰ÙÏÁÂ ,28‡·‰ ÔÂÈ„‰
·Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÁ˜Ï ÍÎÓ ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ .˙ÈÎ˙· ‰Ï˘ÓÓ
.˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂ„È˜Ï ˘¯„˘ ÔÓÊ‰

חסמי בקידו תכניות לתשתיות כבישי

בבדיקה נמצא ,כאמור ,כי עד מאי  2010לא הושל הטיפול בתשע מ) 14כ (64%תכניות
לכבישי ולמחלפי  .קידומ של שלוש תכניות הופסק ,ושש התכניות האחרות עוד בהליכי
קידו  ,א %שחמש מה הוכרזו כתכניות תשתיות לאומיות לפני כמה שני .29
עוד נמצא כי לעתי  ,קידומ של התכניות לכבישי ולמחלפי שהוכרזו כתכניות תשתיות
לאומיות הופסק בידי יוזמיה לאחר שה והוועדה השקיעו מיליוני שקלי בהכנת .קידומ של
התכניות הופסק או נמש& זמ רב כיוו שחלק מהמיזמי לא היו בשלי לתכנו מפורט או בשל
מחלוקות בי הרשויות .להל פירוט:
 .1קידומה של תת"ל  ,1תכנית כביש הטבעת המערבי בירושלי  ,הופסק בידי יוזמיה ,משרד
התחבורה וחברת "מוריה  חברה לפיתוח ירושלי בע"מ" ,לאחר שתכניות הפיתוח למערב
ירושלי לא אושרו ועל כ פחתה מידת הצור& בו .ממסמכי הוועדה עולה כי בגיבוש התכנית
הושקעו במש& כשלוש שני משאבי רבי  מאות שעות עבודה.
ÌÈ·‡˘Ó ÂÚÈ˜˘È ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÂ ˙ÈÎ˙‰ ÈÓÊÂÈ˘ ÔÂÎ ‰È‰ ‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·ÏÏÂÎ‰ È¯‡˙Ó‰ ÔÂÎ˙‰ ¯„ÒÂ‰˘ ÈÙÏ ,È·¯ÚÓ‰ ˙Ú·Ë‰ ˘È·Î ,1 Ï"˙˙ Ï˘ ÔÂÎ˙· ÌÈ
˘‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ô‰· ÔÂÈ„ÏÂ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÒÈÒ·‰ ‡Â‰
Ì‡˙Ï È„ÎÂ ÌÈ·‡˘Ó ÂÊ·ÊÂ·È ‡Ï˘ È„Î ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï ÈÂˆ¯‰ ÈÂ˙ÈÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
‡˙ .ÏÏÂÎ‰ ÔÂÎ˙‰ ÌÚ Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂÎ˙‰
 .2לפי החוק ,מי שנפגעו על ידי תכנית כמפורט בפרק ט' שלו רשאי להגיש תביעת פיצויי
לוועדה המקומית .בסעי119 %ד לחוק נקבע בעניי תכניות דר& כי מגיש התכנית ישפה את הוועדה
המקומית בשיעור של  70אחוז מסכו הפיצויי  ,ואול בחוק לא נקבע אופ השיפוי לוועדות
המקומיות לתכנו ולבנייה עקב אישור תכנית לתשתית לאומית.
__________________
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דיו בדבר העברתה להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
תת"ל  ,2כביש  16הוכרזה במאי  ,2003תת"ל  16לשדרוג כביש  1הוכרזה בספטמבר  ,2004תת"ל 19
לשדרוג כביש  4הוכרזה בנובמבר  ,2004תת"ל  30לשדרוג כביש  65הוכרזה בספטמבר  2006ותת"ל
 31לשדרוג קטע מכביש  2הוכרזה כתכנית תשתית לאומית בינואר .2007
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התכנית לכביש  16לא קודמה זמ רב בשל מחלוקת בי עיריית ירושלי לבי משרד התחבורה על
היק %השיפוי שיית משרד התחבורה לוועדה המקומית של ירושלי בנוגע לתביעות לפיצויי
בגי אישור התכנית.
˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈÈÚ· ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂÏ Â˙È˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ
‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘· ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˜ÂÁ· ¯È„Ò‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙ÂÈÓÂ‡Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÌÚ ÈÂÙÈ˘ ÈÓÎÒ‰Ï ˘¯„È‰Ï ÈÏ·Ó ÈÂˆÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ˙˙ÏÂ
משרד הפני מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי  2010כי הצעת החוק מסדירה את
תשלו הפיצויי בגי תכניות לתשתיות לאומיות.
 .3קידומו של כביש  90הופסק על פי החלטת החברה הלאומית לדרכי שקידמה את התכנית,
כיוו שהקמתו לא הייתה דחופה .כביש  85לא קוד כיוו שלא הוחלט על אופ שילובו בתשתית
הרכבת ,ובגלל סיבות דומות עוכב קידומו של כביש  .4התכנית לכביש  ,65שהוכרזה כתכנית
תשתית לאומית בספטמבר  ,2006הייתה בינואר  2010בשלב ראשוני של בחינת חלופות ,ובמאי
 2010עמדה בתנאי הס %להגשתה לוועדה.
החברה הלאומית לדרכי השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי לעתי משתנה סדר
העדיפות לקידו תשתיות והפסקת הקידו של כביש  90הוא דוגמה לכ&; היא ציינה כי חובתה
להפסיק את הטיפול בתכניות א %א החל הטיפול בה בנסיבות כאלה.
¯˘‡ÎÂ ÍÎÏ ÌÈ‡˙‰ ÂÏ˘·˘ ÈÙÏ ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÎ˙˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙Ó¯Â‚Â ˙ÂÏÈÚÈ ˙Ù˜˘Ó ‰È‡ ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÎ˙ ˙˘‚‰ .˙ÂÙÂÁ„ ÂÈ‰ ‡Ï
˜¯ ‰„ÚÂÂÏ Â¯·ÚÂÈ ˙ÂÈÎ˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ;ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï
.È¯ÂËÂËËÒ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô‰˘ ˙Ú„Ï ÁÎÂ˘ ¯Á‡Ï
החברה הלאומית לדרכי השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי אכ הוכרזו פרויקטי
שלא היו עדיי בשלי מהבחינה התכנונית ולכ הליכי קידו תכניותיה נמשכו זמ רב; היא
ציינה כי תופעה זו נפסקה ותכניות לתשתיות לאומיות אינ מוגשות לוועדה לפני בדיקות מקדימות
לגבי מסלול קידומ.
ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ÌÈÙÏÁÓÏÂ ÌÈÎ¯„Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ÔÈÈÚ· ÔÂÈ„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ı·Â˜Ó‰ ÔÓ
‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ÌˆÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÏÏÎ ˙ÂÓ„Â˜Ó ÔÈ‡ Û‡ Ô˙ˆ˜ÓÂ ·¯ ÔÓÊ Í˘ÓÂ
,‰· ÂÓ„Â˜˘ ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ (ÌÈ˘ÈÏ˘ È˘Î) ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ·Â¯ Ï˘ ÌÏÂÚÈÈÏ ‰‡È·‰
„Â˜Ù˙Â ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÂÏ˘· ÔÂ‚Î ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂ„È˜ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ ˘È˘ ÔÂÂÈÎ
.Ô‰È˘È‚Ó
צוות הוועדה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הוועדה ממלאת את ייעודה
ומעמידה לרשות הגורמי המקדמי תכניות לתשתיות לאומיות שירות מקצועי ויעיל.
משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הקמת הוועדה הביאה לשיפור
בתהלי& אישור תכניות לתשתיות לאומיות.
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החברה הלאומית לדרכי מסרה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי ריכוז הטיפול בתכניות
לתשתיות לאומיות בגו %אחד מהווה יתרו .כמו כ העסקת של יועצי מקצועיי בוועדה
מאפשר להפרות את השיח המקצועי.
Ï˘ ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ‰„ÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘˙ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê·Â ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ·Â¯ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ .˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ ‰‚˘Â‰ ÂÊ ‰¯ËÓ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÍÎ· ÍÂ¯Î‰
ÏÂÚÈÈÏÂ ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÂÁ·È ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ
.ÔÓÂ„È˜ ÈÎÈÏ‰

מסילות ברזל

בשני  20082002טיפלה הוועדה ב 13תכניות למסילות ברזל .שבע תכניות אושרו בידי
הממשלה 30והטיפול בשש התכניות הנוספות לא הושל  .להל נתוני מפורטי על מש& הטיפול
באישור התכניות ועל תכניות שקידומ לא הושל  .בבדיקה נמצא כי הזמ הממוצע לאישור
תכניות למסילות ברזל מעת הכרזת כתכניות תשתית לאומית ועד שאושרו בידי הממשלה הוא
כשנתיי ושמונה חודשי וחצי.
בבדיקה נמצא כי ככלל ,עמדה הוועדה בלוחות הזמני שנקבעו לפעולותיה בחוק ,למעט ארבע
חריגות של כמה שבועות .זמ הטיפול המצטבר של הוועדה בתכניות אלה היה בממוצע כחמישה
חודשי  ,ולפיכ& ,בדומה לממצאי בעניי תכניות לכבישי ומחלפי  ,כ 85%ממש& הטיפול
בתכניות של מסילות ברזל שקודמו בוועדה היו בתחו אחריות של יוזמי התכנית  משרד
התחבורה וחברת הרכבת.
חברת הרכבת מסרה בתשובתה כי חלק ניכר מהזמ שנדרש להליכי התכנו נועד לגיבוש התכנית
ועמידתה בתנאי הס %של הוועדה ,ולש כ& היה עליה להשקיע זמ רב בתכנו .עוד מסרה כי תנאי
הס %לא הוגדרו בחוק.
ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â· ÂÚ·˜ ÛÒ‰ È‡˙ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÛÏÂÁ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÔÎ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .‰· ÔÂÈ„Ï ‰Ï˘· ˙ÈÎ˙‰
ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ .ÛÒ È‡˙· ‰˙„ÈÓÚÂ ˙ÈÎ˙‰ ˘Â·È‚ Ì˘Ï
.˜ÂÁ· ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÏ Â·ˆ˜ ‡Ï˘ Û‡ ,‰Ê ·Ï˘ ÏÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏÂ ÍÎÓ

__________________
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תת"ל  % 9מסילת לוד%ב"ש ,תת"ל  % 12מסילת עכו%כרמיאל ,תת"ל  12א'  %גשר דוד רמז ,תת"ל % 13
מסילת רכבת העמק ,תת"ל  % 14מסילת אופקי'%ב"ש ,תת"ל  14א'  %מסילת אשקלו%יד מרדכי ,תת"ל
 14ב'  %מסילת יד מרדכי%אופקי'.
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חסמי בקידו תכניות למסילות ברזל

נמצא כי מבי שש התכניות שהטיפול בה לא הושל שלוש היו במאי  2010בתהלי אישור) 31א
ששתיי מה הוכרזו כתשתית לאומית בדצמבר  2005וביוני  ,(2006וקידומ של שלוש אחרות
הופסק 32לאחר שהושקעו בהכנת משאבי רבי  .משרד מבקר המדינה בדק את הסיבות לאי$
השלמת הטיפול בכמחצית מהתכניות .להל פירוט:
קידו התכנית למסילה לאילת הופסק בשל היעדר תקציב לתכנו ; התברר כי קידו התכנית
למסילת העמק בקטע שבי מרחביה לעפולה התעכב זמ רב בשל מחלוקת בי הרשויות בנוגע
לשיעור השיפוי בגי תביעות פיצויי לפי סעי  197לחוק שהוועדה דרשה להסדיר כתנאי
לקידו התכנית .חברת הרכבת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי המחלוקת
בנושא באה על פתרונה.
קידו התכנית לקטע מסילת העמק בי בית שא לשייח חוסיי מתעכב בשל המורכבות ההנדסית
של התכנו מחד גיסא והער הנופי של התוואי מאיד גיסא .חברת הרכבת מסרה בתשובתה
למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי היא נערכת לקד את התכנית בהקד .
קידו התכנית למסילה המזרחית מתעכב בשל מחלוקת בי צוות הוועדה לצוות התכנו של חברת
הרכבת בנוגע לתוואי המסילה בעיר לוד ,וקידומה של התכנית לארבע מסילות באיילו מתעכב
בשל בדיקות הנדסיות נחוצות בנוגע לדרכי הניקוז של התוואי.
חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי הליכי התכנו של המסילה
המזרחית מלמדי על חלקה של הוועדה בהימשכות של הליכי התכנו כיוו שהיא הנחתה לבחו
חלופות ולשנות את תחומי התכנית ,ולפעולות אלה נדרשו חודשי רבי .
‡Ï ‰„ÚÂÂ· ÂÏÙÂË˘ ÏÊ¯· ˙ÂÏÈÒÓÏ ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ .·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó Ì˜ÏÁÂ ,ÂÓÏ˘Â‰
ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ .ÂÏÏ‰ ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰Ó
ÚÂÓÏ È„Î ˙ÂË¯ÂÙÓ ¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÎ˙Ï ÌÈÏ˘·‰ ÌÈÓÊÈÓ Â˘‚ÂÈ ‰„ÚÂÂÏ˘ ÍÎ
·.ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê

תחנות כוח

מהנתוני עולה כי הלי אישור של ארבע תכניות לתחנות כוח נמש בוועדה בממוצע כשנה
ושבעה חודשי וחצי .בוועדה מצויות שלוש תכניות לתחנות כוח שעדיי לא אושרו :תחנת הכוח
הפחמית באשקלו הוכרזה כתשתית לאומית בתחילת שנת  ,2003שתי תחנות הכוח הנוספות
הוכרזו בשנת  2006ובשנת  .2007יוצא אפוא שהלי קידומ של תכניות אלה נמש שני מספר,
יותר מ הזמ הממוצע שבו אושרו תכניות אחרות לתחנות כוח.

__________________

31
32

632

תת"ל  22א'  מפגש המסילה המזרחית ע כביש  ,461תת"ל  13ב'  מסילת מרחביהעפולה ,תת"ל
  22המסילה המזרחית.
תת"ל  13א'  מסילת שייח חוסיי ,תת"ל   21מסילה לאילת ,תת"ל   34ארבע מסילות באיילו.

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות
מתקני תשתית שוני

מלבד תשתיות תחבורה ותחנות כוח מטפלת הוועדה בשבע תכניות למתקני תשתית מסוגי שוני
ובה  :שדה תעופה ,מער לחשמול הרכבת ,קו מי לירושלי  ,מתק התפלה ומסו בנמל חיפה.
בדיקת מצב קידומ של תשתיות אלה העלתה כי תכנית אחת אושרה ,33שלוש היו עדיי בתהלי
האישור) 34שתיי מה הוכרזו ב (2008$וקידומ של שלוש תכניות נפסק.35
בבדיקה נמצא כי בדומה לשאר סוגי התשתיות שנבדקו ,קידומ של חלק מהתכניות הופסק זמ רב
לאחר הכרזת כתכניות תשתית לאומית ולאחר שהושקעו בהכנת משאבי רבי .
מהבדיקה עולה כי התכנית לשדה התעופה בחיפה לא קודמה כיוו שמשרד התחבורה טר גיבש
עמדה סופית בנוגע לצור בה ,והתכנית לחשמול הרכבת לא קודמה כיוו שהוועדה סברה כי יש
לקד אותה בתנאי שתכלול מנגנו בקרה שיקשור את יישומה לתכנית$אב לפיתוח השירות
לנוסעי )להל  $תכנית$האב( .לפיכ ,דרשה מחברת הרכבת לצר את תכנית$האב למסמכי
תכנית החשמול ,ואול חברת הרכבת לא מילאה דרישה זו.
חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי התכנית לחשמול הרכבת
הוא מיז חשוב והכרחי והחלטת הוועדה להתנות את קידומה בהגשת תכנית$האב מעכבת את
אפשרות חשמול הרכבת .עוד ציינה כי תכנית$האב אינה קשורה לתכנית החשמול ,והיא מילאה
את כל שאר התנאי שהעמידה הוועדה והגישה את כל המסמכי הנדרשי לקידו התכנית.
,˙·Î¯‰ ÏÂÓ˘Á ÌÊÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÈÂÙˆ‰ Â˙ÓÂ¯˙· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˜„ˆÂ‰ ,‰·È·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÈÂˆ¯ ‡Ï ˙ÂÎÏ˘‰ ÂÏ
.˙‡Ê ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡˙˘ ˙ÈÎ˙ ‰È„È· ‰È‰˙˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈÚÒÂÏ ˙Â¯È˘‰
‰˘¯„˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ˘È‚˙ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÏÂÓ˘Á‰ ˙ÈÎ˙Ï Ú‚Â· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï

מש קידומ של תכניות להפרדה מפלסית

בשונה מרוב התכניות לתשתיות לאומיות שתכנונ מורכב ,מתפרשֹ על פני שטח גדול והקמת
כרוכה בהשפעות רבות על הסביבה ,התכניות להפרדה מפלסית ה בדר כלל תכניות פשוטות
ונקודתיות ,וה קודמו בוועדה במקבצי  .36על כ בדק משרד מבקר המדינה את הנתוני לגבי
אישור בנפרד מבדיקת שאר התכניות לתשתיות .בבדיקה נמצא כי רוב התכניות ) 35מ(47$
אושרו ,ומש הזמ הממוצע שחל מההכרזה עד לאישורה של תכנית הפרדה מפלסית בשלב
הסטטוטורי היה  14.6חודשי  .קידומ של כחמישית מהתכניות הופסק בידי יוזמיה או בידי
הוועדה ,לעתי לאחר שהשקיעו משאבי בקידומ  ,לאחר שנוכחו לדעת כי לא מובטח תקציב
למימוש  ,כיוו שלא הייתה להקמת הצדקה כלכלית )ראו פירוט נוס בפרק על קידו תכניות
להפרדה מפלסית(.
__________________
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34
35
36

תת"ל   24קו מי חמישי לירושלי.
תת"ל   35הגנות על חופי י המלח ,תת"ל   36מתק התפלה ,תת"ל   37שער הנמל בחיפה.
תת"ל   6שדה תעופה בחיפה ,תת"ל   18חשמול הרכבת ,תת"ל  24א'  קו מי חמישי לירושלי
קטע מזרחי.
התכניות קובצו לפי מסילות לארבע תכניות לתשתיות לאומיות :תת"ל .2825

633

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

✯
ÌÈ ˘ ÛÂÏÁ· Ì‚ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï (60%-Î) ÌÈ·¯ ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰˜È„··
Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ .˜ÒÙÂ‰ Û‡ ˘ÈÏ˘ Ï˘ ÔÓÂ„È˜Â ,˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ˙ÂÈ Î˙Î Ì˙Ê¯Î‰ ¯Á‡Ï
ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÌÚ˘ ÔÂÂÈÎÂ ˙Â‰Â·‚ ˜˘ÓÏ ‰È˙ÂÈÂÏÚ˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÈÂˆ¯ ‰ È‡ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰
ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó· ‰ÎÂ¯Î ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜ ˙˜ÒÙ‰ .Ô˙ÂÈ Î„ÚÓ „·‡Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÈ Î˙‰
.‰„ÚÂÂ‰ È„È· Â˙˜È„··Â ÔÂ Î˙· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê··
˙ÂÁÂÏ· ‰„ÓÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÏÎÎ ÈÎ ‰ÏÚ‰ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ Í˘Ó ÁÂ˙È
ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ (85%-Î) ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÚˆÂÓÓ· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰
Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„ ˘ ÔÓÊ‰ ‰È‰ Ô¯Â˘È‡ „ÚÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙˘‚‰ ˙ÚÓ ÛÏÁ˘
ÈÙ ÏÚ Ô Â˜È˙Â ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÏÏÂÎ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ .‰Ï˘ÓÓ‰Â ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÓÊÂÈ
ÌÂ„È˜Ï Ú‚Â · ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÒ¯ÙÂ ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ¯È˜Ò˙ ˙ Î‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˘È¯„
‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ˙·Èˆ˜Â ‰˙ ÂÎ˙Ó ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ÌˆÚ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .˙È Î˙‰
.‰˙¯‚ÒÓ· ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÏÚÈÈÏ È„Î Â˜ÈÙÒ‰ ‡Ï
,2002 ˙ ˘· ÌÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ Î˙ ÏÚ ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰Ê ‡ˆÓÓ
Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰Ï È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰ ,¯˜ÁÓ Â˙Â‡ ÈÙÏ .37‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ È ÙÏ
˘¯„ ˘ ÔÓÊ‰Â ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ Û˜È‰ Ì‡ ÈÎ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ Â È‡ ˙ÂÈ˙˘˙
;‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Â˙¯ËÓ ˙‡ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ‚È˘‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏ .˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÓÊÂÈÏ
ÈÓÊÂÈ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„ ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÁÎÂ
˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ Î˙‰
˙Â¯Ú‰ ˙¯·Ú‰Ï Â·ˆ˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ Ï˘ Ì˙Â¯È·Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈÓÂ‡Ï
‰„ÈÓ· ¯ˆ˜Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ,Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Â · ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ¯Â·Èˆ‰
ÌÈÏÈ·‚Ó Ì‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ Ì‰· „ÂÓÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È˘Â˜‰ ÏÏ‚· ,ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÓÊ ˙‡ ˙¯ÎÈ
.˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ Î˙ ·ÂˆÈÚ· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡

מדיניות התכנו הלאומית של תשתיות
 התקבלו החלטות בעניי העקרונות שלפיה ייבחנו,2002  ביוני,בדיו השני שקיימה הוועדה
 הוחלט שתכנו תשתיות יתאי למדיניות התכנו הלאומית, בי היתר.תכניות המוגשות לה
שמשתקפת בתכניות מתאר ארציות כוללות שמאשרת הממשלה ובהחלטות שמקבלת המועצה
. כדי לא לחרוג ממנה,הארצית
__________________

 המועצה הלאומית לאיכות,Ï‡¯˘È· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È˙˘˙‰ ÔÂ Î˙· ÌÈÙ˜ÚÓÂ ÌÈ·ÂÎÈÚ ,פייטלסו ער
.2002 ,הסביבה
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בדיקה של הלי קבלת ההחלטות בוועדה מעלה שהיא אמנ תיאמה עמדות ע הגורמי במינהל
התכנו בשלבי השוני של קידו תכנית ,אול התברר כי לא בכל מקרה היא פעלה בהתא
להוראות שנקבעו בתכניות מתאר ארציות תקפות או בהתא לתכניות מתאר ארציות המתגבשות
במקביל לעבודתה .למשל ,תכנית לדר  ,461תת"ל  ,3שאושרה בוועדה ,קבעה תוואי שאינו
מופיע בתכנית המתאר הארצית לדרכי; תכנית לתחנת הכוח דוראד ,תת"ל  ,11נדונה בוועדה
בשעה שבמקביל הוכנה תכנית מתאר ארצית חלקית לגז ,38והוועדה לא שעתה להמלצת הגורמי
המקצועיי במינהל התכנו לדחות את הדיו בה עד שתתגבש תכנית המתאר הארצית.
·˙‡ ˙Â ˘Ï ,˙È˜ÏÁ ˙È Î˙ ÏÏÎ Í¯„· ‡È‰˘ Û‡ ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Ï ˙È Î˙ Ï˘ ‰ÁÂÎ
È·¯Ó ÌÂ‡È˙· ÏÚÙ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô‰È˙Â‡¯Â‰
˙ÂÈ È„Ó ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· Ï·˜˙Â ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ
.˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙‰
יצוי כי בחוק לא נקבע אופ העדכו של תכניות מתאר ארציות תקפות לאחר אישורה של תכנית
לתשתית לאומית שמשנה אות .
‰‡ˆÂ˙Î ‰Ï‡Î ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÈÂ È˘ ÒÈ Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ
.¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·ÂÈ ÈÂ È˘‰ ¯·„˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Ó
צוות הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי אי כיו דר חוקית לייש את
ההמלצה ,אול הצעת החוק כוללת הלי לאישור נוסח מאוחד של תכניות ומינהל התכנו נער
לכ ,א וכאשר יושל הלי החקיקה.
בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור  %תמ"א  ,35שאושרה בשנת ,2005
אי תכנו כולל של תשתיות נושאיות ,והעקרונות לתכנו תשתיות מפורטי במסמ נלווה לתכנית
הכולל המלצות למדיניות להגשמת יעדי התכנית )להל  %המסמ הנלווה( .במסמ זה הומל)
להכי תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות שעל בסיסה אפשר להכי תכניות מפורטות יותר,
כמו אלה שנידונו בוועדה.
··„˙·ÏÂ˘Ó ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë 2010 È‡Ó· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ‰˜È
˙Â·ÏÂ˘Ó ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ Î‰· ÏÁÂ‰ 2007-2006 ÌÈ ˘· ;˙ÂÈ˙˘˙Ï
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰‰Ó‰Ó˙‰ Ô˙ Î‰ ÌÏÂ‡Â ,‰È‚¯ ‡‰ ÌÂÁ˙·Â ‰¯Â·Á˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˙˘˙Ï

תכנו התחבורה היבשתית
רוב התכניות שקודמו בוועדה ה תכניות חלקיות ומפורטות בתחו תשתיות התחבורה :דרכי
ומסילות ברזל .שתי תכניות המתאר הארציות הנושאיות לתחו התחבורה היבשתית ה תכנית
__________________
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תמ"א /37א 2/לגז טבעי.
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מתאר ארצית לדרכי ,תמ"א  ,3שאושרה בשנת  ,1976ותכנית מתאר ארצית למסילות ברזל ,תמ"א
 ,23שאושרה בשנת  ;1986כלומר ,תכניות המתאר הארציות מסדירות בנפרד אמצעי של תחבורה
יבשתית ,וה אינ מעודכנות כיוו שמאז אישור חלו תמורות בתחו התכנו והתחבורה .נוס .על
כ ,לשתי התכניות נוספו ע השני עשרות תיקוני ועדכוני חלקיי.
בדוח מבקר המדינה בנושא תכנו מערכת התחבורה בישראל 39משנת  1996צוי כי מזה זמ רב יש
צור בתכנית תחבורה כוללת לטווח ארו ,שעל פיה יוכנו במהל השני תכניות לביצוע על פי
סדרי עדיפויות שייקבעו בה ,א עד תו הביקורת טר הוכנה תכנית כוללת כזאת .בשנת 1999
פרס משרד התחבורה דוח מסכ של תכנית%אב לפיתוח התחבורה היבשתית בישראל ,ואול עד
שנת  2007לא הוחל בהכנתה של תכנית מתאר ארצית משולבת לתחבורה היבשתית.
ביולי  2007הורתה המועצה הארצית בתוק .סמכותה הקבועה בסעי 51 .לחוק ,להכי תכנית
מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית ,תמ"א  .42בהוראתה נקבע כי את התכנית יכי
משרד התחבורה ,והיא תלווה על ידי ועדה מקצועית משותפת למשרד התחבורה ולמשרד הפני.
כמו כ נקבע שהעבודה תרוכז במינהל התכנו במשרד הפני ,ואול עד מאי  2010לא זו בלבד
שהכנתה לא הושלמה ,אלא היא הופסקה בשל מחלוקת בי החברה הלאומית לדרכי לבי מינהל
התכנו .
החברה הלאומית לדרכי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי בשנת  2006היא
יזמה הכנה של תכנית ארוכת טווח )שאינה סטטוטורית( לרשת הדרכי הבי %עירונית ,ואול
הכנתה הוקפאה בגלל התנגדות משרד הפני ובשל יזמתו להכי תכנית סטטוטורית משולבת
לתחבורה היבשתית .החברה מסרה כי העריכה שהכנת תכנית המתאר הארצית לא תושל במועד
שנקבע כיוו שמינהל התכנו הנחה את צוות התכנו לנקוט פעולות רבות .כמו כ מסרה שלא נית
פתרו לקשיי שהציגה ולצרכיה בעוד היא נושאת בנטל הכספי של הכנת התכנית.
משרד התחבורה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי הקביעה שיש צור בתכנית
כוללת לטווח ארו שתקבע סדרי עדיפויות לביצוע מדגישה ביתר שאת את הסכנה בקידו תמ"א
 ,42ואת סדר העדיפויות לביצוע אמורי לקבוע משרד האוצר ומשרד התחבורה ולא תכנית מתאר
סטטוטורית.
˙Ï˘ È·Á¯Ó-ÈÊÈÙ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˜ÂÁ· ‰Ú·˜ ˘ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ‡È‰ ˙È¯ÂËÂËËÒ ¯‡˙Ó ˙È Î
ÌÈÏÂ˜È˘ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ .‰ È„Ó‰
ÌÈÎ¯ˆÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯ˆ ÔÈ· ÔÊ‡Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â ÔÈÈ Ú· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙Â ˙ÂÙÈ˜˘· ,ÌÈ ÂÂ‚Ó
‡˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂ„Ï ÔÎ Ì‡ ˙˘¯„ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ .ÏÏÎ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ¯Á
˙¯‡˙Ó ˙È Î˙· ˙ ‚ÂÚÓ‰ ˙ Î„ÂÚÓ ˙ÈÓÂ‡Ï ÔÂ Î˙ ˙ÂÈ È„Ó ‰Ú·˜ ˘ ÈÏ·Ó ‰¯Â·Á
.‰È‚ÂÒÏ ˙È˙˘·È‰ ‰¯Â·Á˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È¯ÂËÂËËÒ
˙ÂÈ Î˙‰ ÂÓÎ ˙È˙˘·È ‰¯Â·Á˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯Â·Á˙‰ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ·ÏÂ˘ÓÂ ÔÎ„ÂÚÓ È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ Î˙ È¯Ù ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â˜Ó‰
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,42 ‡"Ó˙ ˙ Î‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ .‰È‚ÂÒÏ ˙È˙˘·È‰
.˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙¯Â‰˘ ÈÙÎ ,‰¯Â˘È‡Ï Ì„˜‰· ‡È·‰ÏÂ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï

__________________
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הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

תכנו תשתיות האנרגיה
התכנו הפיזי מרחבי של משק האנרגיה בישראל אינו מבוסס על תפישה תכנונית כוללת המעוגנת
בתכנית מתאר ארצית אחת ,וענייני שוני בתחו זה מתוכנני בתכניות נושאיות נפרדות א
שיש ביניה זיקה :בישראל אי תכנית מתאר ארצית כוללת לתכנו של תחנות כוח ,והוא נעשה
במתכונת של תכניות נפרדות וחלקיות במסגרת תכנית מתאר ארצית ,תמ"א  .10נוס על תמ"א ,10
הוכנו תכניות מתאר ארציות נושאיות בתחו האנרגיה כמו תכנית המתאר לתשתיות גז פחמימני
מעובה )גז בישול( ,תמ"א  32שאושרה בשנת  2000ותכנית לגז טבעי ,תמ"א  ,37שאושרה בשנת
.2001
בוועדה לתשתיות קודמו בי השני  2008 2003שבע תכניות לתחנות כוח בהתא למדיניות
הממשלה לבזר את ייצור החשמל .בעת שהחלה הוועדה לדו בתכניות אלה העלו חברי בה
ואחרי הסתייגויות לא מעטות מכ( שהיא עוסקת בתכניות חלקיות מפורטות מבלי שהתגבשה
עדיי תפישה כוללת לתכנונו הפיזי מרחבי של משק האנרגיה בכלל ולתכנונו הפיזי מרחבי של
משק החשמל בפרט .בשנת  ,2003השנה שבה החלו לקד תכניות לתחנות כוח בוועדה ,א לא
היו במשרד התשתיות הלאומיות תכניות אב 40למשק החשמל ולמשק האנרגיה ,שה בסיס הכרחי
לתכנו המרחבי.
בדיוני הוועדה ביולי דצמבר  2003בעניינ של שתי תכניות לתחנות כוח ציינו נציגי בה כי יש
קושי להתייחס לתכנו של תחנת כוח מבלי לעסוק בתכנו הולכת החשמל ממנה )שהוא חלק
מהתכנו הכולל של משק החשמל(; כ קבעו שאי זה רצוי לקד חלק מהתכניות האמורות לפני
שהושלמו תכניות המתאר של משק הגז .גורמי מקצועיי במינהל התכנו ציינו כי תכנית כוללת
נחוצה כדי לבחו את העיתוי הרצוי להקמה של כל מרכיב במערכת ייצור החשמל על בסיס
שיקולי רחבי טכנולוגיי ,כלכליי וסביבתיי.
‰È‰È ‰È‚¯‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂÎ˙˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ ÏÈÚÏ˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰
ÌÈË·È‰ ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ÔÂÎ˙ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ È¯Ù
.ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈË·È‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ
ביוני  2006החליטה המועצה הארצית להורות על הכנת תכנית אב למשק האנרגיה בישראל.
בהחלטה צוי כי הנושא עלה עוד בשנת  .2004המועצה החליטה כי במהל( הכנת תכנית האב לא
ימנעו מוסדות התכנו קידו תכניות בנושאי שבה תעסוק התכנית ,ואול היא לא קבעה לוח
זמני מחייב להכנתה.
˙Î‰Ï ·ÈÈÁÓ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ¯È„‚˙ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‰È‚¯‡‰ ˜˘ÓÏ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜ ÚÂÓÏ ‡Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,·‡‰-˙ÈÎ
‡.ÏÏÂÎ ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈÈ„Ó ‰Ú·˜ ‡Ï˘ Û

__________________
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תכניתאב היא מסמ #מדיניות ללא הגדרות מחייבות של תכולתו .לתכניתאב אי %מעמד סטטוטורי
כפי שיש לתכניות מתאר ועל כ %היא אינה מחייבת.
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ביוני  2007עדכנה המועצה הארצית את החלטתה בנוגע להוראה להכי תכנית אב למשק האנרגיה
והורתה להכי תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ולא רק תכנית אב בנושא .הכנת תכנית המתאר
הארצית הוסכמה ע משרד התשתיות הלאומיות ,וייושמו בה העקרונות שייקבעו בתכנית האב.
בי השני  2009 2007נעשו פעולות להכנת תכנית האב ותכנית המתאר הארצית כפי שהורתה
המועצה הארצית ובה פרסו מכרז לבחירת צוות התכנו ,בחירתו ,התקשרות עמו וישיבות
ראשונות שגובשה בה תכנית עבודה.
את הכנת התכניות מלווה ועדה שבראשה יושבת נציגה של משרד התשתיות הלאומיות .בבדיקה
הועלה כי ביולי  2009החליטה יושבת הראש לבטל את ישיבותיה עד יישוב מחלוקת שהתגלעה
באותה עת בדבר סמכותו של משרד הפני לקחת חלק בהכנת תכנית אב למשק האנרגיה.
בספטמבר  ,2009בישיבה של נציגי מינהל התכנו ונציגי משרד התשתיות הלאומיות ,סוכ כי
תכנית האב תוכ במתכונת שהוחל בה ובתנאי שיחולו שינויי בצוות התכנו .עד מאי  ,2010לא
חלו השינויי הנחוצי בצוות התכנו.
משרד התשתיות הלאומיות מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי "בקרוב" יפורס מכרז
להכנת תכנית האב למשק האנרגיה .גיבוש התכנית צפוי להימש( כשנה עד שנה וחצי ועד
השלמתה אי לו אפשרות לספק מידע מקי ותכניות אינטגרטיביות לתכנו משק האנרגיה .עוד
מסר כי משרד הפני יכול לקחת חלק בהכנת תכנית האב במתווה שייקבע שאת העבודה בו ירכז
משרד התשתיות הלאומיות .לאחר אישור תכנית האב יוכל משרד הפני בשיתו משרד התשתיות
הלאומיות להכי תכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה.
‡.‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰˙Î‰ ,2006 ˙˘· ·‡-˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ÏÚ ‰˙¯Â‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ Û
˙Î‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰· ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚÂ ·‡‰-˙ÈÎ
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי כל עוד לא הושלמו תכניות משולבות
מסתמכת הוועדה על מסמכי מדיניות וסקרי; כל תכנית נבחנת ביחס לסביבה ,ביחס לשטח שבו
היא מתוכננת וביחס למשק האנרגיה או התחבורה ,ונצבר בסיס מידע נרחב ומספק לש קבלת
החלטות שקולות וענייניות .עוד נמסר בתשובה כי הוועדה עובדת בתיאו מלא ע המועצה
הארצית ופועלת ליישו המדיניות התקפה כפי שבאה לידי ביטוי בתכניות המתאר הארציות
התקפות כמו תמ"א  10ותמ"א  .3חברי רבי בוועדה ה חברי במועצה הארצית ,ומנהל האג
לתכנו תשתיות במינהל התכנו הוא מתכנ הוועדה .כל אלה מאפשרי תיאו מלא של עבודת
הוועדה ע מדיניות התכנו הלאומית וע המועצה הארצית.
,ÔÎ„ÂÚÓ ÏÏÂÎ È¯‡˙Ó ÔÂÎ˙Ï ‡ÏÓ ÛÈÏÁ˙ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡.Â¯„Ú‰ Ï˘ ÌÈ˜Ê‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ Û
מנהל מינהל התכנו מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי מינהל התכנו פועל באופ עקבי
לקד את הכנת תכניות המתאר הארציות המשולבות ולאחרונה יז שילוב מפורש של החובה
לקד את תכנית המתאר הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית בהחלטת ממשלה שעניינה תכניות
תחבורה.
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✯
·ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÎ˙ Ô·Â¯Â ,˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈÎ˙ 40-Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÓ„Â˜Ó ‰„ÚÂÂ
˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˘ ÈÏ·Ó ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô‰ .‰È‚¯‡‰Â ˙È˙˘·È‰ ‰¯Â·Á˙‰
˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,˙ÂÈ˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÏÂ˘ÓÂ ˙ÂÈÎ„Ú
.˙È˙·È·Ò‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ,˙ÈÂÎ˙‰ ‰ÈÁ·‰Ó
˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÁÎÂ
ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ .˙Â˘¯„‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙Î‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï
˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰
.˙ÂÈ˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÏÂ˘Ó‰Â ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙Î‰

בקרת התכניות והדיו בה
מינוי חברי הוועדה ונוכחות בדיוניה
מינוי חברי הוועדה
 .1הרכבה של הוועדה לתשתיות ,שמטרתו לשק את הענייני הציבוריי והמקצועיי
שהמחוקק רצה שיבואו לידי ביטוי בדיו בתכנית ,נקבע בסעי 6א לחוק התכנו והבנייה; ייכללו
בו נציגי של שרי ממשלה ,41נציג ציבור שתמנה הממשלה ,נציג ארגו הגג של הגופי הציבוריי
שעניינ שמירת איכות הסביבה ונציג השלטו המקומי שימנה אות שר הפני ונציג מינהל
מקרקעי ישראל.
בעקבות עתירה לבג" של עמותת "אד טבע ודי" בעניי הלי מינויָ של חברי הוועדה
לתשתיות 42הושגה פשרה בי העותרי ובי פרקליטות המדינה ,ולפיה מינוי חברי הוועדה
לתשתיות יהיה כפו לאישורה של הוועדה הציבורית לבדיקת מינויי הפועלת בהתא לחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה!) 1975להל ! חוק החברות( .על!פי סעי 60א לחוק החברות,
החל בשינויי המחויבי על מינוי חברי הוועדה לתשתיות ,מוחל על מינוי ג סעי 18א לחוק
זה ,ולפיו יש לית בוועדה ביטוי הול לייצוג של בני שני המיני ושל האוכלוסייה הערבית.
בנובמבר  2009נכללו בי  15חברי הוועדה ארבע נשי .בבדיקה נמצא כי עוד בספטמבר 2008
התריעה הוועדה הציבורית לבדיקת מינויי על היעדר ייצוג הול לנשי בוועדה לתשתיות !
ובעטיו א סירבה לבדוק את כשירותו של מי שהוצע לתפקיד חבר הוועדה מטע שר האוצר; עד
ינואר  2010לא מונה נציג שר האוצר לוועדה ,והוא מיוצג בה על ידי ממלא מקו.
__________________
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נציג שר הפני ,והוא יהיה היושב ראש; נציג ראש הממשלה; נציג שר המשפטי; נציג השר
לתשתיות לאומיות; נציג שר התחבורה; נציג שר האוצר; נציג שר הבינוי והשיכו; נציג השר לאיכות
הסביבה; נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר ונציג שר הביטחו.
בג"  ,'Á‡ 3-Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ' "ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡" 5651/02תקדי.
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בנובמבר  2009הסתיימה כהונתו של חבר ועדה ערבי ,ובמועד סיו הביקורת לא היו בי חבריה
ערבי מלבד ממלא מקו אחד.
·‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ÁÎÂ .˘¯„ Î ,ÌÈ·¯ÚÏÂ ÌÈ˘ Ï ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ‡ÂÙ‡ ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ
Ì‚ÂˆÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ,‰· ˙ÂÓ„Â˜Ó Ì‰È˙ÂÈ Î˙˘ ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘ÁÂ
˙‡ ˙˙Ï ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ˙Â ÓÏ Ì˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .‰„ÚÂÂ· ‰Ï‡ ÌÈ¯Ê‚Ó Ï˘ ÌÏÂ‰‰
.‰„ÚÂÂ· ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ‡˘Â Ï ˙Ú„‰
 .2א לא מונה לוועדה נציג שנקבע בחוק ,הרכבה משתנה למעשה ,והענייני הציבוריי או
המקצועיי שאות הוא אמור לייצג עלולי לצאת נפסדי; על כ לשמירה על הרכב הוועדה יש
חשיבות ,בפרט כאשר נקבע בסעי  41לחוק כי שו פעולה של מוסד תכנו )ובכלל זה הוועדה(
לא תיפסל רק א בזמ עשייתה היה מקומו של חבר במוסד פנוי מכל סיבה שהיא.
‚Èˆ Ï˘ Â˙Â¯·ÁÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯Â·Èˆ ‚Èˆ ‰„ÚÂÂ· Ô‰ÎÓ ‡Ï 2007 ÈÏÂÈÓ
ˆÔÂÂÈÎÂ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ Ï ‰· ˘È˘ ËÏÁÂÓ‰ ·Â¯‰ ÁÎÂ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˘È ‰„ÚÂÂ· ¯Â·È
˘‚Èˆ ÈÂ ÈÓ-È‡ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÔÂ Î˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ ÂÊ
ˆÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÙÂ˙È˘· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ¯Â·È
·.‰
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי קשה למנות נציג ציבור מקצועי בשל
כמה סיבות :בחוק אי הגדרה של הכשירות המקצועית הנדרשת כדי לכה כנציג הציבור ,הנציג
אינו מקבל שכר עבור חברותו בוועדה וא אינו זכאי להחזר הוצאותיו .צוות הוועדה מסר כי על
א הקשיי הציע מועמדי לתפקיד ,והנושא נמצא כעת בטיפולו של משרד הפני.
Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÚÙ˙Ï È‡¯Á‡‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
ˆÌÈÈ˘˜Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ ‚È
˘.¯ˆ˜ ÔÓÊ· ÈÂ ÈÓ‰ ÌÏ˘ÂÈ ‡·‰Ï˘ È„Î ÂÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â · ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ‰ Ó

נוכחות חברי הוועדה בדיוני
 .1היעדרות ממושכת של חבר ועדה )וממלא מקומו( עלולה לפגוע בייצוג העמדות שאות
מונה לשק בדיוני הוועדה .בשל כ עלולות החלטותיה להתקבל בלא שניתנו משקל ותשומת לב
מקצועיי ראויי לכל האינטרסי הנוגעי לעניי ובלי תיאו ע כל הנוגעי בדבר .במקרי
קיצוניי נית א לטעו כי היעדרות ממושכת גוררת שינוי בהרכב הוועדה בפועל.
על!פי החוק ,43א נעדר חבר הוועדה משתי ישיבות רצופות ,וג ממלא מקומו לא השתת בה,
מיד לאחר הישיבה השנייה הרצופה של הוועדה שממנה נעדר החבר ,ישלח יושב ראש הוועדה
הודעה לאותו חבר ,למי שמי ָנהו ולמי שהמלי על חברותו בה ,וא היה החבר נציג שר ! ג
למזכירות הממשלה ! ובה אזהרה כי א ייעדר מהישיבה הקרובה יחדל להיות חבר בוועדה .חבר
__________________
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סעי" 44א לחוק התכנו והבנייה.
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ועדה שנעדר משלוש ישיבות רצופות שלה או של ועדת משנה שלה או נעדר לפחות משליש
מהישיבות בתקופה של שנה אחת ,44ואיש לא מילא את מקומו ,יחדל להיות חבר בה .פקעה
חברותו של חבר בוועדה ,לא יחזור וימונה כחבר בוועדה במש שנה מיו פקיעת חברותו; פקעה
חברותו של חבר בוועדה ,תפקע חברותו ג בכל ועדות המשנה של הוועדה .עוד נקבע בחוק כי
יושב ראש הוועדה ישלח ב! 31בדצמבר של כל שנה לכל חבר ועדה הודעה ,ובה פירוט הישיבות
שבה נכח ושמה נעדר במש אותה תקופה; נעדר החבר לפחות משליש מ הישיבות שהתקיימו,
ישלח היושב ראש הודעה כזאת ג למי שמינה את החבר ולמי שהמלי על חברותו בוועדה ,וא
היה החבר נציג שר ! ג למזכירות הממשלה.
 .2בשנת  2006קיימה הוועדה  20ישיבות .ממסמכיה עולה כי משש ישיבות נעדרו כמחצית
מחבריה ,ומחמש נוספות נעדרו כשליש מה .כלומר ,במחצית מישיבות הוועדה באותה שנה לא
נטלו חלק שליש עד מחצית החברי .היה בה אמנ מניי חוקי ,ואול רצוי שככלל ,ישתתפו
בישיבות הוועדה מרב החברי .נציג השלטו המקומי נעדר מ! 18מ! 20הישיבות; נציג הציבור
לא היה ב! 14מה; נציג השר לתשתיות לאומיות לא השתת ב! 12ישיבות .כל אחד מה נעדר
משלוש או יותר ישיבות רצופות של הוועדה .במקומ של נציגי אלה לא השתתפו בישיבות
ממלאי מקו .באותה שנה נעדרו נציגי רבי משתי ישיבות רצופות .א על פי כ לא פקעה,
הלכה למעשה ,החברות בוועדה של נציגי שנעדרו משלוש ישיבות רצופות ,ולא נשלחו הודעות
לאיש מה ,לשולחיה או למזכירות הממשלה ,לפי העניי ! כנדרש בחוק.
 .3מהמסמכי עולה כי בשנת  2007נעדר נציג השר לתשתיות לאומיות מ! 14מ! 20ישיבות
שקיימה הוועדה ,ובכלל זה מחמש ישיבות רצופות .נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר נעדר מתשע
ישיבות .נציג הציבור נעדר מתשע מ! 14הישיבות שהתקיימו עד סיו כהונתו ביולי  .2007באפריל
 2007שלח ממלא מקו יושב ראש הוועדה לחלק מחבריה שנעדרו עד אותה עת ,מכתבי שבה
הוא מבקש כי יתייצבו לישיבה שלאחר מכ "על מנת שלא נידרש להפעיל ]את[ הסמכות הקבועה ...
בחוק ולהמלי על מינוי של חבר אחר לוועדה" .ואול שיעור הנוכחות של הנציגי לא גדל
בהמש  .למרות זאת לא נשלחו עוד הודעות לנציגי ,לשולחיה או למזכירות הממשלה ! ג לא
בסו השנה; חברותו של נציג השר לתשתיות לאומיות לא פקעה בשל היעדרויותיו .באותה שנה
נעדרו נציגי משתי ישיבות רצופות מבלי שהדבר גרר אחריו משלוח הודעות ,כנדרש בחוק,
ומבלי שחברות בוועדה פקעה.
 .4בשני  2008ו! 2009נעדר שוב נציג השר לתשתיות לאומיות מישיבות רבות ,חלק רצופות,
ובשני אלה ניכרה ג אי!השתתפותו של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בישיבות ,וא על פי
כ לא נשלחו לה או לנוגעי בדבר הודעות בנושא ,וחברות בוועדה לא פקעה.
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ·˘ ÌÂ‡È˙· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ ˙Â·¯ ˙Â·È˘ÈÓ ÌÈ·¯ ÌÈ¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰
˙ÏËÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ .˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ‚ÂˆÈÈ·Â
˙ÈÁÙ‰Ï ÈÏ·Ó .ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÏ ‚Â‡„Ï - Í¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó·Â ,ÌÈ ÂÈ„‰ ·¯Ó· Û˙˙˘‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
ÂÈ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰˘ ÔÈÂˆÈ ˙Â·È˘È· ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ˙ÂÁÎÂ Ï˘ ˙ÂˆÈÁ ‰ÓÂ ˙Â·È˘Á‰Ó
˘‡¯ ·˘ÂÈ ÏÚ .‰˙¯ÓÂÁ· ˙ËÏÂ· ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ¯˘‰ ‚Èˆ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰
˘‡¯ ·˘ÂÈ ÏÚ .‰ ˘ÈÈ ‡Ï ¯·„‰˘ ˙ Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰„ÚÂÂ‰
,ÌÈ¯„Ú ‰ ÌÈ‚Èˆ Ï ˙ÂÚ„Â‰ ÁÂÏ˘Ï :˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰
˙ÚÈ˜Ù È·‚Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ - ÔÈÈ Ú‰ ÈÙÏ - ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓÏÂ Ì‰ÈÁÏÂ˘Ï
.ÌÈ‚Èˆ Ï˘ Ì˙Â¯·Á
__________________
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משרד התשתיות הלאומיות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי בהעדר נציגת
השר בוועדה נשלחו מדי פע לדיוניה עובדי משרד אחרי א שאינ חברי בה ,והיא עוקבת
באופ מדוקדק אחר התכניות המקודמות בוועדה והפרוטוקולי ומגיבה לגופו של עניי בנושאי
הרלוונטיי .עוד נמסר כי "מזה למעלה משנתיי" מטפל המשרד במינוי ממלאי מקו א ההלי
טר הסתיי.
‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰„ÚÂÂ· ¯˘‰ ‚Èˆ Ï˘ ÈÂˆ¯ .‰È˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÛÈÏÁÓ Â È
.·¯ ‰Î ÔÓÊ Í¯‡È ÌÈÈÂ ÈÓ ÍÈÏ‰˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡Â ÔÈ„Î Â ÂÓÈ˘ ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓ ÂÈ‰È

בדיקת מוקדמת של תכניות
על פי החוק ,הוועדה תדו בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה מוקדמת על ידי מתכנ
שאינו עובד מדינה ,שמסר לוועדה בכתב את הערותיו .א נמצא בבדיקה ,שמוקצבי לה שבעה
ימי ,שהתכנית אינה ערוכה בהתא להוראות החוק והתקנות או בהתא לדרישות הוועדה ,היא
מוחזרת ַלמגיש כדי שיתקנה; לאחר מכ יש לבדוק אותה שנית בתו שבעה ימי.
בנוהלי הוועדה נקבע כי תכנית לתשתית לאומית תתקבל בה רק א עמדה בתנאי ס שנקבעו א
ה בנהליה ,ולפיה על התכניות המוגשות לה לכלול מסמכי מחייבי כמו הוראות התכנית
)תקנו( ,תשריט ,3מפת מדידה מעודכנת וכ מסמכי המלמדי על התכניות התקפות והיחס בינ
לבי התכנית המוצעת ועל הצרכי שהתכנית אמורה להתאי לה .עוד נקבע בנהלי כי תנאי
הס יבטיחו שהתכניות המגיעות לדיו בוועדה עברו הלי של בדיקות מקיפות וממצות בשיתו
גורמי רבי ובחינת חלופות.
משרד מבקר המדינה בדק את דוחות הבדיקה המוקדמת של  11תכניות ובבדיקה נמצא כי בכשני
שלישי מה נקבע שתכניות עמדו בתנאי ס א שה לא כללו את כל המסמכי שנקבעו בנוהלי
הוועדה :בחלק מדוחות הבדיקה לא היה מידע מלא בנוגע ליחס שבי התכנית המוצעת לתכניות
תקפות ! תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות ! על א חשיבותו של מידע זה לצור קבלת
החלטות בנוגע לתכנית המוצעת .בשניי מהדוחות שנבדקו צוי כי מסמכי התכנית שהוגשו לא
כללו הסבר בדבר הצור בה ובכלל זה מסמכי המלמדי על תחזיות הביקוש 45לתשתית;
כתוצאה מכ לא נית לקבוע א התכנית המוצעת אכ הולמת את הצרכי .בשלושה מקרי נקבע
כי תכניות עמדו בתנאי הס א מבלי שהוגשו הוראותיה ,שה מסמ בסיסי ומחייב בכל תכנית.
ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˘Â¯„Ï „ÈÓ˙ „ÈÙ˜Ó Â È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ
˘.ÛÒ È‡ ˙· ‰„ÈÓÚÏ Ì˙ÂˆÈÁ ˙‡ ‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‰„ÚÂÂ‰

__________________
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צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הגשת התכניות ללא כל המסמכי צוינה
בחוות הדעת שהכי צוות הוועדה ,והמסמכי החסרי הוגשו בעת שעברה התכנית לדיו בוועדה.
Â„ÚÂ ˙È Î˙ ˙˘‚‰Ï ‰Ú·˜ ‡È‰˘ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ ÏÂÏÎ˙ ‰Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰˘ ÁÈË·‰Ï
ˆ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ (¯È˜Ò˙ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Ï˘ÓÏ) Ô ÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂ
˜.ÂÚ·˜ ˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· Â„ÓÚÈ ˙ÂÈ Î˙˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ .ÏÈÚÈ‰ ÔÓÂ„È

בדיקת חלופות
קבלת החלטות בתחו התכנו מחייבת כי יובאו בחשבו כל השיקולי הענייניי הנוגעי לנושא
הנדו לרבות בחינת חלופות ,שצריכות להיבח על פי משקלות ותבחיני מוגדרי .הלי בחינה
של חלופות יכול לכלול שני שלבי :השלב הראשו ! בחינת חלופות עקרוניות לפתרו בעיה
)להל ! חלופות ראשיות(; השלב השני ! בחירה של חלופה ראשית ובחינת חלופות משניות
שנובעות ממנה )להל ! חלופות משניות(.
בתקנות התכנו והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה( ,התשס"ג!) 2003להל ! תקנות התסקירי(,
נקבע כי תסקיר השפעה על הסביבה יכלול בי היתר את "בחינת היתרונות והחסרונות של התכנית
המוצעת ביחס לסביבה ,וכ ,א נדרש בהנחיות ,התייחסות להשלכות הסביבתיות של חלופות
אחרות למיקו המוצע בתכנית ,החלופה שלא לבצע את המוצע בתכנית או חלופות טכנולוגיות
למוצע בתכנית וענייני נוספי הנוגעי למיקו התכנית ,להיקפה ולאופייה ,הכל לפי העני".
בנוהלי הוועדה נקבע כי צוותה ומגיש התכנית יבחנו בעת גיבוש התכנו ,כלומר בשלב מוקד של
הטיפול בתכנית ,חלופות ראשיות ,וחלופות משניות ייבחנו בשלב התסקיר .עוד נקבע בנהלי כי
החלופות ייבחנו בהתייחס להיבטי סביבתיי ,להיבטי תפקודיי ולהיבטי כלכליי.
בחינת חלופת המחדל

 .1חלופת המחדל היא החלופה שלא לבצע את המיז המוצע בתכנית .נמצא כי בדר כלל
הוועדה וצוותה לא בחנו חלופה זו במסגרת הדיוני בתכניות .יצוי כי בחינה של חלופת המחדל
א לא נעשתה קוד לכ בעת הכרזתו של מיז כתשתית לאומית.
בבדיקה א נמצאו שני מקרי 46שבה הנחו יועצי הוועדה לכלול בתסקיר בחינה של חלופת
המחדל ,וא על פי כ הוועדה לא דנה בה כיוו שבחירת החלופה המועדפת נעשתה בשלב מוקד
יותר; דוגמה לכ הוא הלי קבלת ההחלטות בנוגע לתת"ל  ,3כביש  .461הוועדה דנה לראשונה
בתכנית בדצמבר  ,2002לקראת הודעה על פרסו דבר הכנתה של התכנית ,ובתו הדיו קיבלה
החלטה בנוגע לחלופה מועדפת של תוואי הכביש .בי דצמבר  2002לאפריל  2003גיבשו צוות
הוועדה ומגישי התכנית )החברה הלאומית לדרכי( את התכנית לקראת הגשתה על פי החלופה
__________________
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שנבחרה .באפריל  2003הנחה היוע הסביבתי של הוועדה את מגיש התכנית לכלול בתסקיר
בחינה של חלופת המחדל ,נוס על בחינה של חלופות משניות.
בספטמבר  2003הוגשו לוועדה ממצאי התסקיר ,ומחוות דעת שהגיש היוע הסביבתי לוועדה
עולה שצוותה לא בח את הממצאי בנוגע לחלופת המחדל בשל קוצר זמ ובהנחה שאי בכ
צור  ,כיוו שהוועדה כבר בחרה בחלופה לתוואי הכביש .באותו חודש הוועדה דנה בממצאי
התסקיר ,ובדיו ביקש עורכו להציג את הממצאי בנוגע לחלופת המחדל ,ואול מתכננת הוועדה
דאז ביקשה ממנו לא להציג אות בטענה שהוועדה כבר בחרה חלופה והנושא ייבח בהמש .
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דנה בממצאי התסקיר בנוגע לחלופת המחדל ג בדיוני
שהתקיימו לאחר מכ.
˙ÙÂÏÁÏ Ú‚Â · ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ‰¯ÈÁ· ,ÔÎ ÂÓÎ .¯È˜Ò˙· ÔÁ·ÈÈ ‡˘Â ‰ ÈÎ ˘˜È· ‰ÓÚËÓ ıÚÂÈ˘ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ· ,Ï„ÁÓ‰
ÈÎ Ì˘Â¯‰ ˙‡ ¯È˙Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÈÈ Ú· ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÈÏ·Ó Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ‰ÙÂÏÁ
·„¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ˙È˘Ú ¯È˜Ò˙· ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙˜È
·˙˜.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ˙Â È
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי בחינת חלופת המחדל אינה מובנת
מאליה בכל תכנית המוגשת למוסד תכנו ,ובוועדה טופלו תכניות של מיזמי שההצדקה שלה
נבחנה במוסדות תכנו אחרי.
È·‚Ï Ì‚ Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ Ï˘·Â ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ Ï˘· ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â Á· ˘ ÌÈÓÊÈÓ‰
Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂ Î˙‰ „ÒÂÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ Ï˘ ‰ ÈÁ· .˜„ˆÂÓ ÌÊÈÓ‰ Ì‡ È‡ÓˆÚ
˙È˙˘˙ È ˜˙Ó Ï˘ ‰ÈÈ ·Ï ·Â¯Ï ÔÎ˘ ,‰ÈÈ · ˙ÂÏÂÚÙ ‡ÏÏ Ì‚ ‰‚˘‰Ï ÌÈ ˙È ˙È Î˙‰ È„ÚÈ
˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ,‰˙Â‡ ÌÈ˜„Â· ‡Ï Ì‡ ÍÎÈÙÏ .‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÈÂˆ¯ Ô È‡˘ ˙ÂÎÏ˘‰ ˘È
.ÌÂ‚Ù ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ˙ÂÈ Î˙Ï Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰‰
¯ÂÒÁÓ‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ˙È ÈÈÙÂ‡‰ ˙ÂÙÈÙˆ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÁÎÂ ÔÎ ÂÓÎ ;·ËÈ‰ ÌÈÏˆÂ Ó Ì‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó
˙‡ ÌÊÈÓ ÏÎ· ÔÂÁ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙È˙˘˙ ÈÓÊÈÓ Ï˘ Ì‰È˙ÂÎÏ˘‰
.Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ
 .2כאמור ,על פי נוהלי הוועדה ,צוותה ומגיש התכנית בוחני חלופות בעת גיבוש התכנו.
הועלה כי הצגת החלופות ואופ בחינת בדוחות שמגיש צוות התכנו לוועדה לוקי לעתי
בחוסר פירוט :לא תמיד מפורטי בדוחות אמות המידה שעל פיה נבחנו החלופות ,המשקלות
שניתנו לה והציו הכולל לכל חלופה .כתוצאה מכ אי!אפשר להשוות ביניה באופ שיטתי
ולקבל החלטה מושכלת בדבר החלופה הרצויה .לעומת זאת ,בתסקיר ההשפעה על הסביבה,
שמכיני מגישי התכניות בשלב מאוחר יותר ,יש בדר כלל תיאור מפורט של הערכת החלופות
ושל אמות המידה לבחינת.
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‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜·ÔÙÂ‡ ˙‚ˆ‰·˘ ÈÂ‡¯ .‰· ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Ô˙ ÈÁ· ˙ËÈ˘·Â ÔÂÁ·Ï ˘È˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ÚÈ
‰ÓÂ„· ,Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ¯˘Ù‡È˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Ë¯ÂÙÈ ˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰
.¯È˜Ò˙· ˙ÂÙÂÏÁ ˙Â‚ˆÂÓ Â·˘ ÔÙÂ‡Ï
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הדוחות תמציתיי וההרחבה נעשית
בעת הדיו במליאת הוועדה.
‰‡ÂÂ˘‰ ¯˘Ù‡Ó‰ ËÂ¯ÈÙ Ô˙È „ÈÓ˙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
˘ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ· ˙È˙ËÈ
ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ È„Î ÌÈË¯ÂÙÓ ÂÈ‰È
.Â˙Â‡ „˜ÓÏÂ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÍÎ·Â
 .3נמצא כי במהל גיבוש התכנית למחלפי "עד הלו" ביקש צוות הוועדה ממגישת התכנית,
החברה הלאומית לדרכי ,לבחו כמה חלופות לצורתו של המחל בתסקיר ההשפעה על הסביבה.
ממצאי התסקיר שהוגשו לוועדה הצביעו על חלופה מועדפת ,שבה תמכו ג יועצי הוועדה .ואול
בדיו בממצאי התסקיר בספטמבר  2003הודיעו נציגי החברה הלאומית לדרכי כי החלופה
המועדפת אינה עומדת בתבחיני של בטיחות ויש לפסול אותה .כתוצאה מכ נבחנו שוב כמה
חלופות.
ממצא זה מלמד שבחירת החלופות לבחינה בתסקיר במקרה זה לא התבססה על סינו מוקד
שלה ,וכתוצאה מכ בוזבזו משאבי בבדיקת חלופה בלתי!ישימה.
Ô ÒÏ ,ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Ï˘ È„Î Â¯„‚ÂÈ˘ ÛÒ È‡ ˙Â ÌÈˆÂÏÈ‡ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˜ÈÓÚÓ‰ Ô˙ ÈÁ· È ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˘‡¯Ó
.˙ÂÓÈ˘È-È˙Ï· ˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ Ô˙ ÈÁ·· ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘ÂÈ
משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי חלופות שאינ עומדות
בקריטריוני תחבורתיי לא יוצגו כלל לוועדה.
ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ‚Èˆ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ‰È„È· ¯È‡˘‰ÏÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÙÂÏÁ
‡.Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï Ì

הדיו בתכניות היבטי נוספי
משרד מבקר המדינה בח את קבלת החלטות בדיוני הוועדה בכמה תכניות שקודמו בשני
 ;2008!2002להל יפורטו הממצאי.
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תת"ל  ,2כביש 16
כביש  16הוכרז כתשתית לאומית במאי  ;2003הודעה על הכנת התכנית פורסמה בדצמבר 2003
ובפברואר  2007היא נדונה לקראת העברתה להערות הציבור ! הלי גיבוש התכנית והכנת תסקיר
ההשפעה על הסביבה נמשכו למעלה משלוש שני .בתקופה זו נבחנו לה כמה חלופות .בשל
הימשכות הניכרת של הליכי התכנו היה צור לחזור על חלק מהפעולות פעמיי .למשל,
התכנית הוגשה לוועדה פעמיי ,יוע הוועדה נת פעמיי הנחיות לעריכת תסקיר והוגש תסקיר
פעמיי .יצוי כי מדובר באירוע יחיד מסוג זה.
תת"ל  ,11תחנת הכוח במחזור משולב באשקלו
 .1תחנת הכוח במחזור משולב באשקלו הוכרזה כתשתית לאומית ביוני  2003והיא קודמה על
ידי יז פרטי שקיבל הסמכה לכ מהממשלה .ביולי  2003החליטה הוועדה להודיע על הכנת
התכנית ,ובדצמבר  2003החליטה הוועדה להעביר אותה להערות הוועדות המחוזית ולהשגות
הציבור .על פי החוק ,47א לא מתקבלות הערות והשגות בתו התקופה שנקבעה לכ  ,התכנית
מוגשת לאישור הממשלה לאחר שלושה ימי זולת א החליטה הוועדה אחרת בתו אות
שלושה ימי.
עוד קובע החוק כי לפני הדיו בתכנית יגיש יוז התכנית תסקיר השפעה על הסביבה לוועדה;
היוע הסביבתי של הוועדה רשאי לדרוש ממגיש התכנית להשלי את התסקיר לאחר שהוגש
והעתק הדרישה יישלח לוועדה .כמו כ נקבע בחוק כי היוע הסביבתי ימציא לוועדה את חוות
דעתו בתו  14ימי ממועד קבלת התסקיר השל.
התסקיר הוגש לוועדה באמצע דצמבר  2003וחוות הדעת של היוע הסביבתי הועברה לוועדה
כעבור עשרה ימי .א שהיוע הסביבתי לוועדה מצא כי התסקיר שהוגש חסר ורמתו המקצועית
בלתי!מספקת ,הוא לא נקט הלי שמאפשר החוק לדרוש השלמות לתסקיר לפני מסירת חוות
דעתו ,והוא העביר אותה לוועדה לפני השלמתו.
Ô‰·˘ ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ .ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ˙Â¯ÓÏ ˙È Î˙· ‰ „ ‰„ÚÂÂ‰
.˙Â Î„ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ¯È˜Ò˙‰ ÌÏ˘Â‰˘ È ÙÏ Â ÎÂ‰ ‰ „ ‡È‰
נציג משרד הבריאות ,שהוא משקי בדיוני הוועדה ,המלי לה לדחות את הדיו עד לאחר השלמת
התסקיר .נציג השר להגנת הסביבה ,החבר בוועדה ,הציע א הוא לדחות את הדיו בתכנית עד
שיוגשו השלמות לתסקיר ותכנית מתוקנת ,כיוו שסבר כי לא נית לקבל החלטה מושכלת על סמ
תסקיר חלקי ולקוי ,ואול הצעתו נדחתה על ידי רוב חברי הוועדה .הוועדה אישרה להעביר את
התכנית להערות הוועדה המחוזית ולהשגות הציבור בתנאי שוני ,ובה שינוי הוראותיה
ו"קבלת הבהרות" בנוגע לתסקיר א שהוא היה פגו ולא הושל.
צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי התכנית האמורה הייתה התכנית הראשונה
שהגיעה לשלב מתקד והראשונה שאושרה בוועדה ,וזה היה מקרה חריג שלא הפ לנורמה.
__________________
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˙Â¯Ú‰Ï ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Â¯„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ˙Â‚˘‰ÏÂ
.˙Â¯‰·‰· ˜Ù˙Ò˙ ‡ÏÂ ˙È˙·È·Ò ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Â ¯È˜Ò˙Ï ˙ÂÓÏ˘‰
 .2עוד הועלה כי הפרק בתסקיר בנושא סיכוני רעידות אדמה נפסל על ידי יועצי הוועדה ,ועל
כ הכי יוע של הוועדה "ניתוח ראשוני" של סיכוני רעידות אדמה באזור שבו מוצעת התכנית.
כתוצאה מכ הוקצו משאבי של הוועדה לפעולה שנדרש יוז התכנית לבצע ,ולא נשמרה
ההפרדה הרצויה בי עור התסקיר )יוז התכנית( למי שמכי את חוות הדעת עליו )צוות הוועדה(.
נציג השר להגנת הסביבה ונציג משרד הבריאות מתחו ביקורת בדיו בוועדה על הטיפול הלקוי
בתסקיר ההשפעה על הסביבה.
ÏÎ ˙‡ ÔÈÎÈ ˙È Î˙ ˘È‚Ó˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ· ‰ÈÂˆ¯‰ ‰„¯Ù‰‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,Â Â·˘Á ÏÚÂ ÂÓˆÚ· ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ó¯· ¯È˜Ò˙‰
.ÂÈ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙ Î‰Ï ¯È˜Ò˙‰ ˙ÎÈ¯Ú
יוז התכנית מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2010כי העמיד את מיטב היועצי
מקלי
והמומחי לש קידומ של הליכי התכנו והרישוי ,ובשו שלב לא חש שהוועדה וצוותה ִ
עמו או מבצעי את העבודה במקומו .עוד מסר כי בפברואר  2004הושל התסקיר לשביעות
רצונ של יועצי הוועדה.
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי ככל הנראה מדובר באירוע חריג שנבע
מרצו לסייע בקידו התכנית.
 .3לאחר שהחליטה הוועדה להעביר את התכנית האמורה להערות ולהשגות )בתנאי( לא מינה
יושב ראש הוועדה חוקר לשמיעת הערות והשגות על התכנית ,כנדרש בחוק .48במרס  2004פורס
דבר העברתה של התכנית להערות ולהשגות מבלי שהוועדה דנה במילוי התנאי שהעמידה ומבלי
שהתקיי דיו בממצאי התסקיר השל ובחוות הדעת של היוע הסביבתי עליו .על פי רישומי
הוועדה ,לא הוגשו לתכנית הערות והשגות ,ואול בבדיקה נמצא כי הוועדה המחוזית של מחוז
דרו והוועדה המקומית של אשקלו העבירו לוועדה את הערותיה .חר זאת לא התקיי בוועדה
דיו בהערות לתכנית והיא הועברה לאישור הממשלה.
צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הוועדה המחוזית של מחוז דרו שלחה
את הערותיה באיחור של יומיי מהמועד הקבוע בחוק ונשלחה תשובה למתכננת הוועדה
המחוזית .צוות הוועדה ציי כי נמצא שלעתי לא נית לקיי בוועדות המחוזיות דיו בתכניות
לתשתיות לאומיות שהועברו אליה בפרק הזמ שנקבע לכ בחוק ,והופקו הלקחי בנושא.
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È·Ú‰˘ ‰ Â˘‡¯‰ ˙È Î˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ
ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰· ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘ ˙Â·È˘Á Ï˘·Â
˘Ï˜‰ ¯ÂÁÈ‡‰ Û‡ ÏÚ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯Ú‰· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰
·.‰·ÎÚ˙‰ ‰·Â˘˙‰˘ ÍÎÏ Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙Â Ô˙¯ÈÒÓ
__________________
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לפי סעי 76ג ) (7נדרש למנות חוקר בו ביו שהוועדה מחליטה על העברת התכנית להערות
ולהשגות.
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‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙È Î˙‰ ˙¯·Ú‰ È ÙÏ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ÈÂ‡¯ ‰ ÚÓ Ô˙È ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÛÒÂ ÔÂÈ„ ‰· ÌÈÈ˜Ï
.˙È Î˙‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ‡ ˙‰ Â‡ÏÂÓÂ ,ÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
·‰˙ÂÂˆ ÏÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ‡ÂÙ‡ ÂÏÙ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰
.Â ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï

שקיפות עבודת הוועדה
בוועדה לתשתיות מתקבלות לרוב החלטות בנוגע לתכניות שיש בה עניי ציבורי רחב בשל
נגיעת לנושאי כגו איכות התשתיות ,איכות הסביבה ,בטיחות ובריאות הציבור .על כ יש
חשיבות רבה ליישו עקרונות שנקבעו בחוק בנוגע לשיתו הציבור ולשקיפותה של עבודת
הוועדה .משרד מבקר המדינה בח כמה סוגיות הנוגעות לשקיפות עבודתה של הוועדה; להל
הממצאי:
 .1הוועדה החליטה בעקרונות המנחי לעבודתה כי תפעל לפרס את התכניות כבר בעת
הגשת ג מבלי שנדרש הדבר בחוק כדי להגביר את שקיפות עבודתה ,ובבדיקה הועלה כי היא
נוהגת לעשות כ .ע זאת ,דבר הכרזת של תשתיות כתשתיות לאומיות אינו מובא לידיעתו של
הציבור.
˙ÂÚˆÓ‡· ,Ï˘ÓÏ ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î ÌÊÈÓ Ï˘ Â˙Ê¯Î‰ ¯·„ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
‡˙¯ Ì„˜ÂÓ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Ï ˙È Î˙· ‰ÏÂÙÈË ÏÚ Ú„≈È ¯Â·Èˆ‰˘ È„Î ,‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰
.Ô˙È ‰ ÏÎÎ
 .2הועלה כי בשלבי הראשוני להכנת תכנית מקיי צוות הוועדה דיו ציבורי ,שאליו
מוזמני גורמי הנוגעי לתכנית כדי לאפשר לה להעלות סוגיות שונות כבר בתחילת הלי
התכנו ,א שהוועדה אינה מחויבת על פי חוק לעשות כ .נוס על כ  ,קיימה הוועדה במהל
פעילותה ימי עיו בהשתתפות הציבור בענייני שוני הנוגעי לעבודתה ,ובה תכנו תחנות
רכבת ,תכנו מסילת הברזל בלוד ותכנו תחנת הכוח המופעלת בפח.
 .3על פי החוק ,49נדרש לפרס חלק מהחלטות הוועדה 50בחמישה עיתוני ובאתר אינטרנט.
החוק אינו קובע את מתכונת ההודעות שיש לפרס בעיתו ,ואול הוועדה קבעה כי תפרס
הודעות רשמיות בעיתוני "באופ בולט ,באותיות גדולות ובנוסח הבהיר לכל אד" .בבדיקה
התברר כי ככלל ,נעשי הפרסומי במתכונת שקבעה הוועדה.

__________________
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סעיפי 1א1 ,ב ו1ג לחוק.
כגו! פרסו הודעה על הכנת תכנית כאמור בסעי 76ג ) (1ופרסו החלטה על העברת תכנית להערות
הוועדות המחוזיות או החלטה על דחיית תכנית כאמור בסעי 76ג ))(6ב().(1

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

˙Â·È˘Á ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÏ ˘È
˘.ÔÂ Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰ ÌÚÂ ÔÂ Î˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È
 .4בסעי 6ו לחוק נקבע כי החלטות הוועדה לתשתיות יימסרו למשתתפי בדיו ,לרבות
לחברי שלא נכחו בדיו ,מיד בתו הדיו בוועדה.
הועלה כי בפועל נמסר פרוטוקול ההחלטות לעיו המשתתפי בדיו בתו כמה ימי ,לאחר
ניסוחו בידי צוות הוועדה ,ובדר כלל מובא לאישור בישיבה העוקבת של הוועדה .כתוצאה מכ
מתעוררי לא פע חילוקי דעות בי חברי הוועדה לגבי הנוסח שמכי צוותה ,ובכמה מקרי
הובעה בדיוניה אי!שביעות רצו מתמצות הדיו ,וא הועלו טענות שהוא אינו משק נאמנה את
הנאמר בו.
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי כדי למסור את הפרוטוקול במועד
שנקבע בחוק על חברי הוועדה להמתי בתו הדיו לניסוח הפרוטוקול והדבר כמעט ואינו נית
ליישו ,ו"בשני האחרונות" כמעט אי הערות על נוסח הפרוטוקול.
ÔÂÈ„‰ ÌÂ˙· „ÈÓ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙¯ÈÒÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡.˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ÌÎÒÂÓ ÁÂÒÈ ·Â ÔÂÈ„‰ ˙ÂˆÓ˙· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ‰· ÌÈ¯·ÁÏ ¯˘Ù

הקמת תשתיות והפיקוח עליה
כאמור ,לוועדה ניתנה סמכות כשל ועדה מקומית לתת היתרי בנייה שעל פי סעי  145לחוק,
נדרשי לש ביצוע מגוו של עבודות בנייה ובה הקמת בניי ,התוויית דר וסלילתה .ע זאת,
בסעי  261לחוק נקבע כי מותרת התוויית דר  ,סלילתה וסגירתה ג ללא היתר ,א העבודה
מתבצעת בידי המדינה או בידי גו שהוסמ לפי החלטת ממשלה בהתא לתכנית מפורטת
מאושרת ולאחר שניתנה הודעה על כ לוועדה המקומית.
על פי החוק והתקנות ,להקמת מבנה דר יש לקבל הרשאה ממתכנ המחוז וממהנדס הוועדה
המקומית הנוגעי בדבר .51בחוק ובתקנות לא נקבעה סמכותו של מתכנ הוועדה לתשתיות לתת
הרשאה כזו ,ואול בפועל הוא נדרש לאשר בקשות כאלה והוא מאשר.
ÍÈÓÒ‰ÏÂ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ‰ ·ÓÏ ˙Â‡˘¯‰Ï ˙Â˘˜· ˜Â„·Ï ,˙ÂÊÂÁÓ È Î˙ÓÏ ‰ÓÂ„· ,˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ô Î˙Ó
„¯.Ô¯˘‡ÏÂ Í
__________________
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סעי )261ה() (1בחוק התכנו והבנייה; תקנות התכנו והבניה )בקשה להרשאה להקמת מבנה דר(,
התשס"ה .2004מבנה דר מוגדר בחוק כ"מחל ,גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויי#
בתחילתו או בסופו של אחד מאלה".
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צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי הצעת החוק מסדירה את הנושא.
נוס על כ  ,בנוהלי הוועדה נקבע כי עליה לדרוש מיוז תכנית לתשתית להביא לאישורה של
ועדת משנה שלה )להל ! ועדת המשנה( תכניות מפורטות יותר מאלה שאושרו בידי הממשלה
בשלב הסטטוטורי שלפיה תבוצע התשתית) 52להל ! תכניות הביצוע או תכניות מפורטות( .הלי
זה נקבע בנוהלי הוועדה א הוא אינו מעוג בחוק; ע זאת ,סמכות הוועדה לאשר תכנו מפורט
יותר מזה שאושר בממשלה נקבעת ,בדר כלל ,בהוראות התכניות שאושרו בידי הממשלה כדי
להבטיח שהתכנו המפורט יעלה בקנה אחד ע התכנו הכללי יותר.
על פי נוהלי הוועדה ,לקראת תחילת הביצוע על יוז התכנית לנקוט כמה פעולות ובה העברת
התכניות המפורטות שאושרו למפקח מטע הוועדה ,סימו גבולות התכנית ומרכיבי נוספי
הכלולי בה באתר הבנייה ,53סיור באתר הבנייה והצגת נושאי שוני לצוות מטע הוועדה
ולצוות התכנו.
עוד נקבע בנוהלי הוועדה כי ע תחילתו של הביצוע ועד סיומו תקיי הוועדה פיקוח עליו
באמצעות יוע מהמגזר הפרטי )להל ! מפקח הוועדה( ,שיבדוק נושאי כמו אלה :התאמת
הביצוע לתכניות ,איכות הביצוע ,השפעת הביצוע על הסביבה וענייני הקשורי בבטיחות.
הפיקוח מטע הוועדה נעשה נוס על פיקוח שוט על הקמת התשתית שמקיי בדר כלל יוז
התכנית.
הוועדה מפקחת על הביצוע מבלי שיש לה ולמפקח מטעמה סמכויות פיקוח ואכיפה משו
שהסמכות לפקח על הבנייה ולאכו את הוראות החוק נתונה על פי החוק לוועדות המקומיות
והמחוזיות במרחבי התכנו שעליה ה מופקדות ,ואלה נעזרות לש כ ביחידות הפיקוח
המקומיות או ביחידות הפיקוח המחוזיות ,בהתאמה.
ÚÂˆÈ· ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Á˜Ù˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯Â ·Â˘Á ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ÔÎ ÏÚ .Â‚˘ÂÈ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ÂÈÏÎ˙˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,˙‚‰Â ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰¯˘È‡ ‡È‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰
‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰È„È· ˙˙Ï ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
.ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ
בנובמבר  2009הגיעו תשע מ! 17התכניות שאישרה הממשלה ,לשלב שבו נדרש לדו באישור
לפני ביצוע .נוס על כ  ,אושרו  12הרשאות להפרדה מפלסית והוחל בהפרדה בחמישה מקומות.
משרד מבקר המדינה בדק את אופ האישור של תכניות הביצוע ואת פיקוח הוועדה על הביצוע
של שלוש תכניות לתשתיות :תת"ל  ,8מחלפי "עד הלו"; תת"ל  ,9מסילת הרכבת בקו לוד!באר
שבע )בהתייחס לקטע שבי לוד לנע ולהקמת תחנת הרכבת להבי!רהט( ,ותת"ל  ,14מסילת
הרכבת בקו באר שבע!אשקלו .להל פירוט הממצאי:

__________________
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תכניות אלה מאפשרות לקבלני #להקי #את התשתית ,ועל כ ה מפורטות מבחינת קנה המידה
ומבחינת היק המידע הכלול בה ביחס לתכניות שאושרו בידי הממשלה בשלב הסטטוטורי.
כגו מיקומ #של מבני הדר ,מתחמי עבודה ,סימונ #של עצי #המיועדי #לשימור ,העתקה או כריתה.
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ביצוע מחלפי "עד הלו "
 .1התכנית למחלפי "עד הלו" ,תת"ל  ,8אושרה בממשלה במרס  .2005בספטמבר 2006
אושרו בוועדה מקצת התכניות המפורטות לקראת הביצוע של חלק מהתכנית ,על פי שלבי ביצוע
שהגדירו יוזמי התכנית ! משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכי .התכניות המפורטות
שאושרו כללו תכניות למחל ראשי ,לגשרי ולשיקו הנו ולא כללו הרשאות למבני דר ,
שאושרו במהל השני .2009!2008
ע תחילת העבודות באתר ,בפברואר  ,2007מפקח הוועדה מצא ליקויי חמורי ובה אי!
התאמה בי ארגו השטח לש ביצוע העבודה לבי הוראות התכנית המאושרת ,כריתה בלתי!
מורשית של עצי איקליפטוס ,ליקויי בטיחותיי בשל תנועה לא מוסדרת של כלי רכב באתר
ובניית אחד הגשרי ללא היתר )בלי שנית אישור לבקשת הרשאה למבני דר ( .בעקבות זאת
המלי מפקח הוועדה למתכננת הוועדה )בפועל( להפסיק את עבודות הבנייה בשטח.
כחודש לאחר תחילת העבודות ,במרס  2007קיי המפקח סיור נוס באתר הבנייה ודיווח כי
העבודות באתר נמשכו ,א שלא תואמו ע הוועדה כנדרש וא שהתריע על כ עוד בפברואר
 .2007נוס על כ  ,מצא המפקח כי במהל העבודות גרמו פעולות הבנייה למפגעי סביבתיי
חמורי ובה השלכת אדמה על גדות נחל לכיש .בגי הליקויי החמורי המלי שוב מפקח
הוועדה למתכננת הוועדה דאז להפסיק את הבנייה .בדוח נוס של המפקח ממאי  2007צוינו
ליקויי סביבתיי נמשכי בנוגע להשלכת אדמה ופסולת בניי לאפיק נחל לכיש וליקויי נוספי
כמו שרפה של ע איקליפטוס .ג בדוח זה המלי המפקח למתכננת הוועדה דאז להפסיק את
העבודות בגי הליקויי שנמצאו.
‰Ë˜ ‡Ï ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ÙÓ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚ
ÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÂ ,˙Â„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ Î˙Ó
.ÂÎ˘Ó ˙È Î˙‰
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי אי בידי הוועדה סמכויות פיקוח
ואכיפה.
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ .‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ˙˙Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ‰Ê ‰¯˜Ó
Ï˘ÓÏ ,Ô˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ÙÓ ‡ˆÓ˘ ÌÈ·¯‰
·‡.ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰ÈÈ Ù ˙ÂÚˆÓ
נוס על הליקויי שנמצאו בדוחות המפקח ,הועלה כי החברה הלאומית לדרכי הקימה בשנת
 2009גשר להולכי רגל בסמו לתחנת הרכבת באזור מבלי שניתנה לכ הרשאה מהוועדה
המחוזית של מחוז דרו.
ÌÈ¯ÂÓÁ‰Â ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ Ì‚ ,Ì Â˜È˙Â Ì˙ÚÈ ÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ÈÏ„ÁÓ ÏÚÂ ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ·· ‰ÏÁ‰˘ ˙Ú· Â‡ˆÓ
‡.‰˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘ È¯Á
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החברה הלאומית לדרכי השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי ידוע לה שהתנהלות
הקבל בשטח הייתה לקויה ,ובמקרי רבי שעליה הצביע המפקח עשתה כל שביכולתה כדי
לפקח על הקבל ועל עובדיו ,אימצה את דוחות הפיקוח ופעלה כדי למלא אחר הערות המפקח
בהקד האפשרי.
Ì‚ Â ˘ Â Â¯ÊÁ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ÍÎÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ
.Á˜ÙÓ‰ ˙Â‡¯˙‰ ¯Á‡Ï
 .2נמצא כי באתר הבנייה הוק מתק לייצור בטו )להל ג המתק( ללא היתר .לאחר
שהתירה הוועדה את הקמתו ואת הפעלתו נמצא כי הפעלתו חרגה לכאורה מהתנאי שקבעה
הוועדה לכ  .המתק המשי לפעול ג לאחר סיו עבודות הבנייה במחל ,א שהוועדה קבעה
שפעולתו תשתמש להקמתו בלבד .פניותיו של צוות הוועדה בנושא ליחידה הארצית לפיקוח על
הבנייה שבמשרד הפני ,לקבל ולחברה הלאומית לדרכי לא הביאו להפסקתה.
החברה הלאומית לדרכי מסרה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי במש שנתיי היא פעלה
בהזדמנויות שונות למנוע את הפרת התנאי להפעלת מתק הבטו באמצעות פניות לקבל .עוד
מסרה כי הודיעה לצוות הוועדה כי אינה מתנגדת שיפסיק את פעולת המתק.
˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰È‰˙ ‰ÈÈ ·‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ
„‚ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ .‰·È·Ò· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Ó ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰
˜·Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÌÈÏÚÂÙ˘ ‰ÓÚËÓ ÌÈ Ï
˙Â‡¯Â‰Ï Úˆ·Ó‰ ÔÏ·˜‰ Ï˘ ÂÒÁÈ ˙‡ ˙Â ÁÂ·‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂˆÈ·‰ È Ï·˜ ˙¯ÈÁ·Ï
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ „„ÂÚÏ È„Î ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי נכו היה להקי את מתק הבטו כדי
למנוע מפגעי סביבתיי וכדי להבטיח אספקה של בטו איכותי .כיוו שאי בידי הוועדה
סמכויות אכיפה היא פעלה בכל האמצעי האחרי שעומדי לרשותה וא פנתה בנושא ליחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה ולחברה הלאומית לדרכי.
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה מסרה למשרד מבקר המדינה באפריל  2010כי הפיקוח על
הפעלת מתק הבטו אינו מצוי בראש סדר העדיפות של יחידת הפיקוח המחוזית ,וסמכויות
האכיפה בעניי זה ה של הוועדה המקומית .עוד מסרה כי "תמוה שלוועדה אי סמכויות אכיפה
ונושא זה חייב לבוא על פתרונו".
‡Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‰ÚÈ¯˙‰Â ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘-È‡ Ï˘· ˙ÂÈÂˆ¯ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÔÂË·‰ ¯ÂˆÈÈ Ô˜˙Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÏÂÚÙ
˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘ÓÂ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ „ˆÓ
.‰È˙Â‡¯Â‰
 .3בדצמבר  ,2007כעשרה חודשי לאחר שהחלה בניית המחל ,גילה מפקח מטע הוועדה כי
בניית הגשרי במחל הראשי חורגת במידה ניכרת מהתכניות המאושרות .הבדיקה העלתה כי
קוד לכ  ,במרס  ,2007הציג הקבל שזכה במכרז לבניית המחל לצוות הוועדה הצעה לשינוי
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תמיכות הגשרי במחל ושיטת בניית .ביולי  2007התריעה מרכזת התכנית בוועדה בפני מנהל
הפרויקט מטע החברה הלאומית לדרכי כי ההצעה לשינוי הגשרי עוד לא הוגשה לאישורה של
הוועדה ,וא על פי כ בנתה החברה הלאומית לדרכי החל מאוגוסט  2007את הגשר על פי הצעה
זו ,דהיינו בניגוד לתכניות המאושרות ועל א ההתרעה שהועברה אליה בנושא.
בעקבות גילוי עברות הבנייה על ידי מפקח הוועדה הפסיקה החברה הלאומית לדרכי את בניית
הגשר והגישה לוועדה בקשה לאשר שינוי בתכניות כדי להתאימ לביצוע בפועל )להל ! בקשת
השינוי( .בקשת השינוי כללה קיצור המפתח 54של שני גשרי בכ! 50מטר ושינוי בגשר נוס.
בינואר  2008דנה ועדת משנה של הוועדה בבקשת השינוי .בדיו הסבירו נציגי החברה הלאומית
לדרכי כי השינוי המבוקש נועד להתגבר על מכשולי שהתגלו במהל הביצוע ולמנוע עיכובי
בביצוע התכנית.
מפרוטוקול הדיו האמור עולה כי בעת התכנו המפורט לא הובאו בחשבו שיקולי הנוגעי
לשיטות הבנייה של המחל ,ועל כ התעורר הצור לשנות את התכנו רק בשלבי מאוחרי,
לאחר אישור התכניות ולאחר שהחל הביצוע .כתוצאה מכ חל עיכוב בבניית המחל .עוד עולה
מהפרוטוקול כי ביצוע העבודות האמורות בניגוד לתכנית נתפש בעיני הוועדה כעברה חמורה,
ולשינוי המבוקש חיסרו ,כיוו שקיצור מפתח הגשר יסתיר חלק מהנו הנשק לעוברי תחתיו.
ע זאת ,הסכימה הוועדה לבקשת השינוי בתכניות המאושרות כיוו שהוצגו לה יתרונותיו ובה
קיצור זמ העבודה ולכ חיסכו ניכר למשק .הוועדה התנתה את אישורה לשינוי המוצע בהגשת
דוח בדיקה )להל ! דוח הבדיקה( של החברה הלאומית לדרכי בנוגע לכשלי בתכנו ובנוגע
לעברת הבנייה; כמו כ דרשה שדוח זה יכלול פירוט על ההשלכות הכלכליות של השינוי
המבוקש .נוס על כ  ,הסכימה החברה הלאומית לדרכי להכי תכנית לשיקו נופי של נחל
לכיש בסמו למחל כדי לפצות על החסרונות של השינוי במבני הגשרי שביקשה לאשר מבחינת
הנו.
באפריל  2008הגישה החברה הלאומית לדרכי לוועדה את דוח הבדיקה של האירוע וממנו עולה
כי בשלב התכנו המפורט של ביצוע התכנית היו כשלי ,והחריגה בביצוע המחל החלה
באוגוסט  ,2007ארבעה חודשי לפני שהתגלה הדבר על ידי מפקח הוועדה .עוד עולה מדוח
הבדיקה כי החריגה בביצוע המחל הייתה לפני שנית אישורה של ועדת המכרזי של החברה
הלאומית לדרכי לשינוי שיטת בניית הגשר.
˙ÂÈ Î˙‰ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â ·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ
˙„ÚÂ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÍÎÏ Ï·˜˙‰˘ È ÙÏÂ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ· ‰ÈÈ · .ÌÈÏ‰ ‰Â
.¯ÂÓÁ ¯·„ ‡È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰

עבודות בקו הרכבת לודבאר שבע
 .1התכנית להכפלתה של המסילה בקו לוד!באר שבע ,תת"ל  ,9אושרה בממשלה בנובמבר
 .2004ממרס  2005עד מרס  2008אושרו בוועדת המשנה תכניות מפורטות לביצוע העבודות
ובכלל זה עשרות בקשות להרשאות למבני דר לאור המסילה.
__________________

54

מפתח הוא המרחק בי תמיכות הגשר.
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Â¯˘Â‡˘ È ÙÏ ‰ÏÈÒÓ‰ È‡ÂÂ˙· ¯ÙÚ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·· ‰ÏÁ‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰
· ‰ÏÂÏÚ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Â¯˘Â‡˘ È ÙÏ ‰ÈÈ
¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â„Â·Ú‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡· ˙Ú‚ÂÙÂ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ˜Ê ÌÂ¯‚Ï
.ÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰
חברת הרכבת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי החלה בעבודות עפר
חודשי ספורי בלבד טר אישור התכניות ,ובאותה עת מתכונת שיתו הפעולה ע הוועדה טר
הובהרה דייה .היא הודיעה כי הפיקה לקחי מאירוע זה למניעת הישנות של מקרי דומי.
במרס ובאפריל  2005דנה ועדת המשנה באישור חלק מהתכניות המפורטות ובכלל זה תכניות
לעבודות עפר ואישרה אות .מפרוטוקול הדיוני עולה כי צוות הוועדה לא מסר לוועדת המשנה
שחברת הרכבת החלה בביצוע עבודות בשטח קוד לאישור התכניות ,א שידע זאת.
˙ÏÈÁ˙ ÏÚ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ÁÂÂ„È ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÂÈ Î˙‰ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ÁË˘· Â˘Ú ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ‡ ‰Ï Ë¯ÙÈÂ ˙Â„Â·Ú‰
 .2במהל שנת  2006הפסיקה חברת הרכבת את העבודות בשל הצור לפנות באתר הבנייה
תשתיות ולהפקיע קרקעות ,ובמרס  2007פנתה לוועדה בבקשה לחדש .כמו כ ביקשה חברת
הרכבת להכניס שינויי בחלק מהתכניות ,וביוני  2007אישרה ועדת המשנה את השינויי
המבוקשי והורתה לחברת הרכבת להעביר את התכניות המעודכנות לאישורו הסופי של צוות
הוועדה .באמצע דצמבר  2007גילה מפקח מטע הוועדה כי בתוואי המסילה מבוצעות עבודות
מבלי שהתכניות המעודכנות אושרו ונחתמו על ידי צוות הוועדה ומבלי שתחילת הביצוע תואמה
עמה ,כנדרש בנהליה .נוס על כ  ,גילה המפקח ליקויי ,חלק חמורי ,בביצוע העבודות.
למשל ,על פי דוח הפיקוח ,נערמה פסולת בנייה בשטח המיועד לשימור מהבחינה הנופית ,לא
גודרה מסילת הרכבת ,ולא הוצב צופה שיתריע בפני העובדי באתר מפני רכבת עוברת .נוכח
ליקויי אלה המלי המפקח למתכננת הוועדה דאז להפסיק את העבודות.
חברת הרכבת מסרה למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי בשטח הייתה פסולת לפני שהחלו
העבודות מטעמה ,והיא תפנה את השטח מהפסולת בהתא לתכניות המאושרות .לגבי ליקויי
הבטיחות מסרה באוגוסט  2010כי היא עובדת על פי נהלי מחייבי בהתא להנחיית חטיבת
הבטיחות בחברה ,וכי "...דרישות הבטיחות תלויות בטיב העבודות המבוצעות באתר העבודה
וקרבת למסילה פעילה  ...אי ולא היו ליקויי בטיחות בביצוע העבודות בענייננו".
כשבוע לאחר גילוי ממצאי המפקח התקיי סיור משות לנציגי הוועדה ולנציגי מחברת הרכבת
שבו נמסרו לה הנחיות למניעת נזקי סביבתיי ולהסדרת העבודה על פי התכניות .כעבור שבוע
קיי המפקח סיור נוס באתר ובמהלכו התברר כי סמו לתוואי המסילה כרת הקבל  17עצי,
ובה עצי מוגני שיועדו על פי התכניות המאושרות להעתקה .עוד התברר למפקח הוועדה כי
ההתקשרות ע הקבל לא הייתה בדר של מכרז ,וביצוע העבודה החל מבלי שנמסרו לקבל
חוברת נהלי ,מפרטי ותכניות חתומות ומאושרות .בעקבות זאת הופסקו העבודות עד לבירור
הסוגיות בדיו משות לצוות הוועדה ולצוותי של חברת הרכבת.
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ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÈ Î˙ Â¯˘Â‡˘ ÈÏ·Ó ˙Â„Â·Ú· ‰ÏÁ‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï ÈÏ·ÓÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰
ÂÎ˘Ó ÂÈ˙ÂÈÁ ‰Â ÂÈ˙Â‡¯˙‰ Û‡ ÏÚÂ ,ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ÙÓ ‰ÏÈ‚ ‰„Â·Ú‰
‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ .‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê ˙ÓÈ¯‚ È„Î ÍÂ˙ ÁË˘· ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ‡ÏÏ ˙Â„Â·Ú‰
„ÈÙ˜‰ÏÂ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ÈÙ ÏÚ „Â·ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ .ÌÈ¯ÂÓÁ
.‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê Â ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚ÙÓ ‰ÎÏ‰Ó· ÚÂ ÓÏ

הקמת תחנת הרכבת להבירהט

 .1הבדיקה העלתה כי המכרז לבניית תחנת הרכבת בלהבי פורס ביולי  2004לפני שאושרה
התכנית למסילה בוועדה ובממשלה ולפני אישור תכנונה המפורט.
¯Á‡Ï ÂÓÒ¯ÂÙÈ ‰ÈÈ ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ó‡Â˙ Úˆ·Ó ÔÏ·˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ Î˙‰ Ï˘ ¯Â˘È‡Â ‰ÓÏ˘‰
‡˙ .Ô‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯ ‰Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‡È‰Â ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ Î˙‰
 .2בדצמבר  2005העבירה יועצת של הוועדה הנחיות למתכנ תחנת הרכבת להבי!רהט בעניי
מסמכי שיש להגיש לאישור הוועדה בנוגע לבניית תחנת הרכבת .במרס  2006גילה מפקח מטע
הוועדה כי תחנת הרכבת להבי!רהט מוקמת בלי אישורה .צוות הוועדה דרש ממנהל הפרויקט
להפסיק את הבנייה ואול היא הופסקה רק כחודש מאוחר יותר ,במאי .2006
‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú Â˘Ú ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚˘ ÍÎ ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÚÂÂ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ-È‡Â ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú .Ô‰È˙ÂÈ Î˙ Â¯˘Â‡˘ È ÙÏ
.Ô˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚÂ ,˙ÂÏÂÒÙÂ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÚÙÂ˙ Ô‰
ביוני  2006דנה ועדת משנה של הוועדה באישור התכניות המפורטות לתחנה שהוחל בבנייתה.
הוועדה הביעה את מחאתה על ביצוע עבודות בלי אישורי ועל כ שהוגשו לה תכניות חלקיות
בלבד .בשל כ נתנה הוועדה אישור לבניית שלד התחנה בלבד והגבילה בניית רציפי ,עבודות
גמר ועוד .בנובמבר  2006אישרה ועדת המשנה את יתר העבודות.
היתרי בנייה לבניית תחנות רכבת

 .1בשנת  2005התקיימו דיוני בי הצוות המקצועי של הוועדה לנציגי של חברת הרכבת כדי
לגבש נהלי בנוגע לאישורי הבנייה של תחנות רכבת על רקע מחלוקת בי חברת הרכבת לבי
צוות הוועדה בנוגע לשאלה א לצור בניית של תחנות רכבת נדרש היתר בנייה לפי סעי 145
לחוק ,שעל פיו ,הקמתו של בניי טעונה היתר .עמדת משרד התחבורה וחברת הרכבת היא
שתחנות רכבת המשמשות להעלאת נוסעי ולהורדת ה מתקני דר הכלולי בתכנית דר  ,שעל
פי החוק 55התווייתה אינה טעונה קבלת היתר בנייה .עמדת צוות הוועדה ,שהוצגה ,למשל ,בדיו
__________________
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במאי  ,2005הייתה שתחנות רכבת ה בנייני ,שלעתי שטח גדול ונכללי בה מתקני שוני,
ועל כ קשה לראות בתחנה כזאת מתק דר  .צוות הוועדה קבע שהנושא ייבח באמצעות היוע
המשפטי של משרד הפני ובמקרה הצור יובא להכרעתו של היוע המשפטי לממשלה ,ואול
בסוגיה העקרונית לא הגיעו להכרעה .א על פי כ בנוהלי הוועדה ובחלק מהתכניות למסילות
שאישרה נקבע כי תכניות לתחנות רכבת ששטח עד  750מ"ר יאושרו בוועדת המשנה שלה,
כלומר ללא צור בהיתר בנייה .הקביעה הייתה על דעת היוע המשפטי שלה.
יצוי כי מחלוקת דומה בעניי הצור בהיתר לבנייה של תחנה רכבת נדונה בבית משפט השלו
בכפר סבא 56בשנת  2001בנוגע לבנייתה של תחנת רכבת בפאתי כפר סבא ששטחה  720מ"ר .בית
המשפט קבע כי על א שטחה ,לא היה צור לקבל היתר בנייה עבור התחנה ,ויש לקבל את
פרשנותה המרחיבה של רשות הנמלי והרכבות לעניי משמעותה של תחנה להעלאה ולהורדה
של נוסעי ,הנחשבת בחוק כמתק דר .
 .2בספטמבר  2006התחלפו היועצי המשפטיי של הוועדה ,ועל פי עמדתה של היועצת
המשפטית שמילאה את התפקיד בעת הביקורת ,בניית של תחנות רכבת טעונה היתר בנייה .לפיכ
היא דרשה כי חברת הרכבת תבקש בדיעבד היתר בנייה לתחנת הרכבת בלהבי!רהט .חברת
הרכבת התנגדה לכ  ,והוסכ כי היא תגיש לוועדה מסמכי הכוללי חישובי הנדסיי ,בדיקות
איכות של המבנה ודיווח על תיאומי ע רשויות שונות ,לפי הנדרש בקבלת היתר בנייה ,א ללא
תשלו של אגרות בנייה או היטלי ,הנדרשי בהלי הרגיל ,ומבלי שיינת בפועל היתר בנייה.
המחלוקת העקרונית בי הוועדה לבי חברת הרכבת בנוגע לצור בהיתרי בנייה לתחנות רכבת
נותרה בעינה ,ועד ינואר  2010לא הוכרעה.
˙Â Á˙ È ·ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ ˙ÈÒ„ ‰‰Â ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ Ì˙Â·Î¯ÂÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂ Î˙· ˘È˘ È¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ·¯ Ï‰˜ ˙¯˘Ï Â„ÚÂ Ô‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Â ˙·Î¯‰
¯‡,˙ÂÁÈË· È ˜˙Ï Ô˙Ó‡˙‰ ,Ô‰ÈÏ‡ ‰·ÂË ˙Â˘È‚ ˙ÁË·‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ô‰Ï˘ È˙ÂÁÈË·Â ÈÂ
˙˙¯·ÁÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .Ô·ÂˆÈÚÂ ‰·È·Ò· Ô˙Â·Ï˙˘‰ ,ÔÈ˜˙‰ Ô„Â˜Ù
ÏÎ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ˘ ¯Á‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÂÏÚÙÈ ˙·Î¯‰
.ÂÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰
צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי בהצעת החוק הושגה פשרה בנושא על
דעת המשנה ליוע המשפטי לממשלה .נקבע בה כי תחנות רכבת ייחשבו "מבני דר " והקמת
טעונה הרשאה.
עבודות בקו הרכבת באר שבעאשקלו
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי ג בעבודות על קו הרכבת בי באר שבע לאשקלו היו
ליקויי .באוקטובר  2007גילה מפקח מטע הוועדה כי בעת ביצוע העבודות נכרה עפר ללא
אישור מחו לתחו המאושר לעבודה ,וכתוצאה מכ נוצר בור גדול שעומקו כשבעה מטרי
ונפחו כ! 35,000מטר מעוקב .מפקח הוועדה המלי למתכננת הוועדה )בפועל( להפסיק את
העבודות והורה למנהל הפרויקט לגדר את הבור ולמלאו.
__________________
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ב"ש )כפרסבא(  ,ÌÈ¯„‰ ‰È·Â ÔÂÎ˙Ï ‰„ÚÂ ' ˙Â·Î¯‰Â ÌÈÏÓ‰ ˙Â˘¯  1086/01תקדי .

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

 עולה כי א שחל2007 מפנייה של מנהל מינהל התכנו למנכ"ל משרד התחבורה בנובמבר
 כיוו, המפגע הוא מפגע בטיחותי חמור. הדבר לא נעשה,חודש מאז דרש המפקח לכסות את הבור
 בעקבות.שבסמו אליו מתנהלת תנועה של כלי רכב ושל הולכי רגל ודופנותיו עלולות להתמוטט
זאת הודיעה חברת הרכבת למנכ"ל משרד התחבורה כי הכרייה הופסקה והטיפול בבור יתוא ע
.צוות הוועדה
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ÈÏ· ‰¯ÈÙÁÂ ‰ÈÈ¯Î ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÈÙ· ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰ÈÏ„ÁÓ ÏÚÂ
 כי כריית העפר נעשתה בלי2010 חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי
 ומשנודע לה הדבר הורתה לחברות ניהול הפרויקט מטעמה להגביר את הפיקוח על קבלני,ידיעתה
 עוד ציינה כי פעלה להסדיר את פעולות הכרייה באמצעות תכניות שלבסו אושרו.הביצוע
.בוועדה

✯
ÌÈÒ¯ËÈ‡· Ú‚ÂÙÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚ÂÓ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈÎ˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·
ÔÓ .·¯ ıÓ‡ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘ ,ÔÂÎ˙‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ
‰¯·Á‰ - Ô˙Ó˜‰Â ˙ÂÈ˙˘˙ ÔÂÎ˙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÙÂ‚˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
Ì‡˙Ï ÈÏ·ÓÂ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈÎ˙Ï „Â‚È· ÌÚÙ ‡Ï ÌÈÂ· - ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰
.‰·È·ÒÏ ÌÈ˜ÊÂ ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚ÙÓ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÓ¯‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ‰ÈÈ·‰ ˙‡
ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Ï ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ÔÂÓ‡‰ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
.Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡
ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ¯ÎÈ˘ Û‡Â ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ‰ÚÈ˜˘Ó ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡
¯„ÚÈ‰ Ï˘·Â ÌÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÏÂÊÏÊ Ï˘· ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‚È˘Ó ‡Â‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ,È·˜Ú
.ÌÈÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡
˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰È¯·ÂÚ „‚ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈˆ˜Ò· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ Ë˜ ‡Ï ‰ÈÈ·‰ ˙Â¯·Ú Û‡ ÏÚ
ÈÂÈ˘ ¯Â˘È‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰· ˜Ù˙Ò‰ ÏÏÎ Í¯„·Â ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÈÈÙ
ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÚÓÈÈ ÂÊ Í¯„·˘ ¯·Ò˘ ÔÂÂÈÎ ,„·ÚÈ„· ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó Â‡ ˙ÂÈÎ˙Ï
˙‚˘ÂÓ ‡Ï ÍÎ Ï˘·˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÏÚ .Ì‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ˜Ê‰ ÂÚÓÈÈÂ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó˜‰·
.‰ÈÈ· ˙Â¯·Ú ˙ÂÚÓ ‡ÏÂ ‰Ú˙¯‰
˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„Î ÔÈÈÚ· ‰ÈÂˆ¯‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙÏ Ú‚Â· ˙ÂÈÁ‰ ÚÂ·˜ÏÂ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙ÂÚÙÂ˙‰
.Ô˙Â˘È‰ ˙‡ ÚÂÓÏÂ ‰Ú˙¯‰ ‚È˘‰Ï
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קידו תכניות להפרדה מפלסית
במפגש בי דרכי למסילות ברזל טמונה סכנה בטיחותית כיוו שרכבות עלולות להתנגש בכלי
רכב שחוצי את המסילה .בחלק מהמקרי יוצרי המפגשי עומסי תנועה בשל המתנת כלי הרכב
עד מעבר הרכבת .בשני האחרונות חלה עלייה בתדירות הרכבות ובמהירות נסיעת ,ובמקביל
לכ חלה עלייה במספר כלי הרכב שחוצי מסילות .בשנת  2006היו כ  150מפגשי מסוגי
שוני בי דרכי למסילות ,חלק מפגשי באזורי עירוניי צפופי וחלק מפגשי בי דרכי
חקלאיות ודרכי עפר למסילות באזורי שהתנועה בה דלילה .כדי למנוע את הסכנות הנובעות
ממפגשי אלה נית להקי בה מחסומי ,להפריד או לבטל.
ביולי  2006פרס משרד מבקר המדינה דוח מיוחד בנוגע לטיפולה של חברת רכבת ישראל
בתאונות ובבטיחות) 57להל דוח הביקורת( .מהדוח עולה כי טיפול הרשויות בבטיחות במפגשי
בי מסילות ברזל לדרכי החל עוד בשנת  ,1985לאחר תאונה קשה ליד חו' הבוני ,והוא לא
הסתיי ג בחלו' למעלה משני עשורי.
מדוח הביקורת עולה כי באוגוסט  2005קבע מנכ"ל משרד התחבורה דאז ,כי חברת הרכבת היא
האחראית לקידו הטיפול במפגשי .באוקטובר  ,2005לאחר שאירעה תאונה קשה בי רכבת
למשאית סמו לקיבו) רבדי ,קבע מנכ"ל משרד התחבורה דאז ,כי חברת הרכבת תקי מינהלה
שתרכז את הטיפול במפגשי ובקידו ההפרדה המפלסית )להל מינהלת ההפרדות המפלסיות(.
עוד נקבע כי במינהלה יהיו נציגי של משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכי ואת עבודתה
תרכז חברת הנדסה פרטית.
כאמור ,מאז יוני  2006קודמו בוועדה לתשתיות  47תכניות להפרדה מפלסית .משרד מבקר
המדינה בדק את הלי ההכרזה על תכניות אלה כתכניות תשתיות לאומיות ,את השיקולי שעל
פיה הוחלט לקד בפועל את התכניות ואת מימוש.

תבחיני להפרדה מפלסית
בשנת  1995עשה המכו לחקר התחבורה בטכניו מכו טכנולוגי לישראל עבור משרד התחבורה
מחקר שבו פותחו נהלי ותבחיני להערכת הצור בהפרדה מפלסית במפגשי מסילה דר) 58להל
מחקר הטכניו( .בנובמבר 2001עודכ המחקר לבקשת משרד התחבורה וגובשה במסגרתו
רשימה של  30מפגשי שמוצדק מהבחינה הכלכלית להפריד .59מדוח הביקורת עולה כי עד
אוגוסט  2005הופרדו המפלסי רק בחמישה מ  30המפגשי ובוטל הצור בשניי ,ומשרד
התחבורה וחברת הרכבת לא סיימו לגבש עד אז את הדרכי להפרדה.

__________________
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מבקר המדינה ,˙ÂÁÈË··Â ˙ÂÂ‡˙· ÏÂÙÈË‰ - Ó"Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯ ˙¯·Á ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,יולי .2006
ההפרדה נעשית באמצעות גשר מעל המסילה או באמצעות מנהרה מתחתיה.
מידת ההצדקה הכלכלית נקבעת לפי ההפסד הכספי השנתי הנגר בשל איביצוע הפרדה.
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בדצמבר  ,2005בי היתר בעקבות התאונה ברבדי ,עודכ שוב לבקשת משרד התחבורה מחקר
הטכניו) 60להל המחקר מ  :(2005נבחנו מחדש המפגשי )כ  (150ג על פי תבחיני
בטיחותיי )ולא רק על פי תבחיני כלכליי כבעבר( ,ועל בסיס הבחינה נקבע סדר עדיפות
להפרדת המפלסי .תוצאות המחקר מ  2005ה הגדלת מספר המפגשי שמוצדק להפריד את
מפלסיה מ  30ל  .6174המפגשי הללו חולקו לשתי קבוצות על פי סיבות ההצדקה כלכלית או
בטיחותית ובכל קבוצה דורגו על פי מידת ההצדקה .המחקר מ  2005התייחס ג למקב) של
מפגשי שבעבר לא נבחנה לגביה אפשרות הפרדה מפלסית וקבע סדר עדיפות לטיפול אחר
בה; בהמלצות הוצע ביטול חלק מהמפגשי .דוח המחקר מ  2005הוגש למינהלת ההפרדות
המפלסיות.
באותו חודש )דצמבר  (2005החליטה הממשלה לקד תכניות של מיזמי בטיחותיי בתחו
התחבורה ,ובה תכניות להפרדה מפלסית .בהחלטה נקבע כי תמונה ועדה בי משרדית שתגיש
לאישור הממשלה בתו  30יו תכנית מפורטת לקידו התכניות הללו .כחמישה חודשי לאחר
מכ ,באפריל  ,2006החליטה הממשלה לאמ) את עקרונות קידו התכניות שעליה המליצה
הוועדה הבי משרדית .הממשלה החליטה שבוועדה לתשתיות תינת עדיפות לקידו תכניות
למיזמי בטיחותיי ובה תכניות להפרדה מפלסית בי דרכי למסילות ברזל.

הבקשה להכרזה כתשתית לאומית
בעקבות החלטת הממשלה מאפריל  2006הגישה חברת הרכבת במאי  2006בקשה להכריז על
תכנית ל  56הפרדות מפלסיות כתכנית תשתית לאומית כדי להעלות את רמת הבטיחות לנוסעי
בכלי רכב וברכבות )להל בקשת ההכרזה( ,וביוני  2006היא אושרה .בדיקתה העלתה כי לא
פורטו בה התבחיני והשיקולי שלפיה נבחרו המפגשי המסוימי שנכללו בה ולא אוזכר בה
מחקר הטכניו בנושא או המלצותיו .כמו כ ,לא כללה בקשת ההכרזה מידע גאוגרפי על מיקו
המפגשי באמצעות מפות ,תרשימי או ציו המקו.
מהבדיקה עולה כי חלק מהמפגשי שהוצעו בבקשת הכרזה לא תאמו את סדר העדיפות שנקבע
במחקר הטכניו מ  .2005למשל ,הופיעו בה מפגשי רבי שמחקר הטכניו הציע לבטל .שלושה
מפגשי שצוי במחקר שמוצדק להפריד מהבחינה הבטיחותית לא נכללו בה ,ותכניותיה א'
לא קודמו במוסדות תכנו אחרי .בבקשת ההכרזה לא פורטו נימוקי לחריגות מסדר העדיפות
שקבע מחקר הטכניו.
ÌÈ˘‚ÙÓ‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÏÂ˜È˘ ˙‡ Ë¯Ù˙ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜··˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
,‡˘Â· Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰Â ÔÂÈÎË‰ È¯˜ÁÓ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
.ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ÌÂ˜ÈÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙˙ÏÂ Ô‡ÂÏÓ· Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÓÂ‡ ‡Ï ÚÂ„Ó ˜ÓÏ
__________________
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ו' גיטלמ‰„¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Í¯„-˙·Î¯ È˘‚ÙÓ ˙ÓÈ˘¯ ÔÂÎ„ÚÏ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÁÂ˙ÈÙ ,
 ,˙ÈÒÏÙÓהמכו לחקר התחבורה בטכניו ,דצמבר .2005
שבעה מפגשי נוספי שהייתה הצדקה להפריד בה את המפלסי ,נמצא שהוחל בה בהפרדה או
שהמפגש מתוכנ להתבטל.

659

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

עוד קוד להגשת בקשת ההכרזה קיימו נציגי ממינהלת ההפרדות המפלסיות פגישות ע צוות
הוועדה וע מנהל מינהל התכנו כדי לתא את הלי הקידו של התכניות .צוות הוועדה היה ער
לתבחיני השוני להצדקת ההפרדות ,היה מעורב בניסוח בקשת ההכרזה ,ולעתי א' המלי) לא
לקד חלק מהמפגשי.
Í¯Âˆ‰ È„ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÔÁ· ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ·˜˘˙ ˙Â„¯Ù‰Ï ˙ÂÈÎ˙ ‰„ÚÂÂÏ ˘È‚‰Ï ¯˘Ùƒ‡Â ‰· ÂÏÏÎ˘ ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ˙‡Â ‰Ê¯Î‰‰
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ Â‡ 2005-Ó ÔÂÈÎË‰ ¯˜ÁÓ ÈÙ ÏÚ ‰˜„ˆ‰ Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Ó ˙ÂÈÒÏÙÓ
‡.˙Â¯Á
צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי המחקר האמור הוא כלי אחד לקביעת
ההצדקה של הפרדה מפלסית ,א אינו נורמה מחייבת שאי ִ1לת ./עוד מסר בתשובה כי תאונות
קטלניות אירעו ג במפגשי שלא נמצאה הצדקה בטיחותית להפריד את מפלסיה .כמו כ מסר
כי משרד התחבורה קבע אילו מפגשי יועברו לוועדה ,ותפקידה של הוועדה הוא לתת שירות
תכנוני יעיל ומקצועי לתכניות המוגשות לה.
È˘È‚Ó Ï˘ ÂÏ‡ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ·Á¯ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÈÈÚ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
˜„ˆÂÓ˘ ÌÈÓÊÈÓ· ÌÈÚ˜˘ÂÓ ‰È·‡˘Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,˙ÂÈÎ˙‰
ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÂ˘ ÌÈÎ¯„ ˘È˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÓÈ˜‰Ï
·˙Ó˜‰Â ÌÈ˘‚ÙÓ ÏÂËÈ· ÔÂ‚Î) ÏÊ¯· ˙ÂÏÈÒÓÂ ÌÈÎ¯„ Ï˘ ÌÈ˘‚ÙÓÓ ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÎÒ
,˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰ ÚÂ„Ó ˘‚ÙÓ ÏÎ È·‚Ï ˜ÓÏ ‰Ê¯Î‰‰ È˘˜·Ó ÏÚ ‰È‰ ,(ÌÈÓÂÒÁÓ
˘ÔÂÁ·Ï È„Î ÔÓÊÂ‰ ÔÂÈÎË‰ ¯˜ÁÓ .ÍÎÏ ˜„ˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ‡È‰ ,˙ÏËÂ·Ó ‰È‡ ‰˙ÂÏÚ
.˜ÓÂ˙ ÂÓÓ ‰‚È¯Á ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,ÍÎ Ì˘Ï „ÁÂÈÓ· ÔÎ„ÂÚ Û‡Â ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ

קידו התכניות בוועדה
 .1בפועל קודמו בוועדה מאז יוני  2006תכניות ל  49הפרדות מפלסיות )ולא  56כפי שצוי
בבקשת ההכרזה( ,ואול כשישית מה לא הופיעו בבקשה .כלומר בוועדה קודמו הפרדות
מפלסיות שלא הוכרזו כתשתית לאומית ,ומנגד לא קודמו הפרדות שהוכרזו ככאלה.
‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜· ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ .ÏÚÂÙ· ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂ„È˜· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÁÎÂ ‰¯˘‡ÏÂ
.˜ÂÁ· ˘¯„Î ,˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ˙ÂÈÎ˙Î ÂÊ¯ÎÂ‰ ÏÚÂÙ· ÂÓ„Â˜˘ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÎ
צוות הוועדה וחברת הרכבת מסרו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי בבקשת
ההכרזה ניתנה גמישות להוסי' הפרדות שלא נכללו בה.
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Â˙ÈÏÎ˙ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜·· ˙Â˘ÈÓ‚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏÚ ‰Ê¯Î‰ ˙˘˜· .˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡Â‰ ÌÈÂÒÓ ÌÊÈÓ ÈÎ ‰ÚÈ·˜ - ‰Ê¯Î‰‰ ÍÈÏ‰ Ï
.˙˜ÓÂÓÂ ˙ÓÈÂÒÓ ,˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î ÌÊÈÓ
 .2הבדיקה העלתה שלא הייתה התאמה מלאה בי המלצות מחקר הטכניו מ  2005לבי
התכניות שקודמו בפועל בוועדה :התכניות שקודמו כללו הפרדות שהומל) במחקר לבטל או
כאלה שלא הייתה לה הצדקה ,ואילו הפרדות שהיה ראוי לקד מסיבת בטיחות ,לא קודמו
בוועדה.
בבדיקה נמצא שכ  40אחוז מהמפגשי שתכניותיה קודמו בוועדה ה מפגשי שעל פי מחקר
הטכניו מ  2005לא הייתה הצדקה להפריד את מפלסיה ,וחלק א' הומל) לביטול .מכא
שחברת הרכבת השקיעה משאבי בתכנו הפרדות רבות מבלי שהייתה לכ הצדקה ,נוס' על
השקעה רבה של משאבי הוועדה בקידו התכניות .למשל ,קודמו בוועדה תכניות לא מעטות
להפרדה מפלסית במפגשי ע דרכי חקלאיות ודרכי עפר שהתעבורה בה דלילה ,וחוקיות של
כמה מה א' מוטלת בספק.62
צוות הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010שהיו כמה תכניות להפרדה
מפלסית של מפגשי ע דרכי בלתי חוקיות שהוא אכ המלי) שלא לקדמ.
ממסמכי הוועדה עולה כי מספר הרב של התכניות להפרדה מפלסית שקודמו בוועדה הביא לכ
שמוצתה עתודת השעות של חלק מהיועצי ,היה צור בהגדלת היק' ההתקשרות עמ ,גדל
העומס על צוות הוועדה ,והוסטו משאבי שנדרשו לקידומ של תכניות אחרות לטובת אלה.
חברת הרכבת מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממאי  2010כי מחקר הטכניו מ  2005היה
הבסיס העיקרי לקבלת ההחלטות ,א היו החלטות שהושפעו מחסמי המונעי קידו של
תכניות ,וכל ההחלטות בנושא אושרו על ידי ועדה בראשותו של מנכ"ל משרד התחבורה .עוד
ציינה כי מדיניות משרד התחבורה הייתה לקד את כל התכניות להפרדה מפלסית בלא לסווג או
לקבוע לה סדר עדיפות.
משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי כאשר הסתבר שהתאונה
רבת הנפגעי ברבדי אירעה במעבר "נידח" החליט שר התחבורה לקד הפרדה מפלסית בכל
מעברי הרכבת.
¯„ÒÓ Ì˙‚È¯Á ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,ÌÈ˜ÂÓÈ ÈÏ· Ì¯Â·Ú ÔÎÂ‰˘ ¯˜ÁÓ· Ú·˜˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰
·˙.˙ÂÙÂÁ„ ÔÈ‡ Â‡ ˙Â˜„ˆÂÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÎ
מפרוטוקול דיו שקיימה מליאת הוועדה ביולי  2006עולה שנציגי חברת הרכבת מסרו לה כי כל
המפגשי שמוצעי לקידו בה נבחנו על ידי ועדת היגוי לקידו הנושא במשרד התחבורה ונמני
ע המפגשי שלפי מחקר הטכניו יש צור דחו' להפריד בה את המפלסי ,א' שמידע זה לא
היה מדויק )ראו לעיל( .צוות הוועדה שהשתת' בדיו וא' ניסח את הפרוטוקול לא תיק את
המידע שנמסר לוועדה.
__________________

62

למשל מפגש  277מזרחית לדימונה ומפגש   273דר $עפר מערבית לערערה בנגב.
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Ú„ÈÓ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÂÒÓÏ ‰È‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ .¯ÂÓÁ ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰È‰Â ‰Ê¯Î‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰ÂÂÈÏ˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ .˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ Ô˙ÂÙÈÁ„ ˙„ÈÓ ÏÚ ÔÓÈ‰Ó
.‡˘Â· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÈÚ ˙‡ ¯È‡‰Ï ‰È‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ¯Ú
 .3כיוו שצוות הוועדה וצוותי התכנו של חברת הרכבת לא יכלו לקד בו בזמ כ  50תכניות
החליטו צוות הוועדה ומגישי התכניות לקד בתחילה את התכניות הפחות מורכבות; בדר כלל
היו אלה התכניות של מפגשי שעל פי מחקר הטכניו לא הייתה הצדקה להפריד בה את
המפלסי או שה נועדו לביטול .כתוצאה מכ נדחה הטיפול בתכניות הדחופות יותר.
יצוי כי בעיצומו של הלי קידו התכניות )ובמקרה אחד א' לאחר אישור הממשלה( הוחלט
במשרד התחבורה להפסיק את קידומ של שמונה תכניות .חמש מה היו תכניות להפרדה מפלסית
שמלכתחילה ,על פי מחקר הטכניו מ  ,2005לא הייתה לה הצדקה )וא' הומל) בו לבטל שלוש
מה( ,ושלוש היו תכניות להפרדה מפלסית 63שעל פי המחקר הייתה לה הצדקה מהבחינה
הבטיחותית.
צוות הוועדה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי שתיי מהתכניות שהייתה לה
הצדקה לא קודמו בשל התנגדויות רבות של תושבי להקמת ,והוועדה המליצה לא לקד את
התכנית למפגש  28א' כיוו שבמקביל לקידומה הוחל בהפרדה מפלסית סמוכה והתכנית
התייתרה.
˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜Ï Ú‚Â· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
.ÌÈ·‡˘Ó ÂÊ·ÊÂ· ÍÎ Ï˘·Â ÏÎ˘ÂÓ ‰È‰ ‡Ï

הדיו בתכניות
הועלה כי בניגוד להוראות החוק ולנוהלי הוועדה לא הגיש צוות הוועדה לחבריה דוח בדיקה
מוקדמת בעניי עמידת של התכניות בתנאי ס' ועל כ מתעורר חשש כי הוא לא בדק א התכניות
עומדות בתנאי הס' שקבעה הוועדה.
בחוק נקבע 64כי היוע) הסביבתי ימציא את חוות דעתו לוועדה בתו שבועיי ממועד קבלת
תסקיר ההשפעה על הסביבה לאחר שהושלמו כל הבדיקות ,ואול היוע) הסביבתי חיווה את
דעתו לוועדה לפני שהושל התסקיר ,והיא דנה בתכניות וא' החליטה להעביר להשגות הציבור
ולהערות הוועדות המחוזיות מבלי שהונח בפניה התסקיר השל.

__________________
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˙ÈÎ˙·Â ,ı·Â˜Ó· ÂÓ„Â˜ ˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎÓÒÓÓ
Â¯ˆÂ˜ ¯È‰Ó‰ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ· „ÂÓÚÏ È„Î .ÔÓÂ„È˜Ï ¯È‰Ó ÌÈÓÊ ÁÂÏ ¯„‚Â‰ ‰„Â·Ú‰
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú ‡Ï ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂ„È˜Â ,ÌÈÎÈÏ‰‰
˙ÈÁ· ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÓÂ„È˜Ï Ú‚Â· ËÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÂÈÎ˙· ÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰
.ÌÏ˘‰ ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ

ביצוע התכניות
היק הביצוע של התכניות
באוגוסט  2007החליטה הממשלה לבדוק א יש צור בהפרדה מפלסית על פי תבחיני
תחבורתיי ,בטיחותיי וכלכליי )בהתא למחקר הטכניו בעניי משנת  (2005ולהפריד רק את
המפלסי של מפגשי מסילה דר שהמחקר קבע שיש להפרדת הצדקה כלכלית .בעקבות החלטה
זו הופסק קידומ של שתי תכניות שהיו בהלי מתקד ,לאחר שהושקעו בתכנונ משאבי לא
מעטי .ההחלטה התקבלה לאחר שהוועדה אישרה תכניות להפריד מפלסי של  34מפגשי
מסילה דר )מ  ,(49שרק מיעוט עמדו בתנאי החלטת הממשלה.
צוות הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי בעקבות החלטת הממשלה לא
רצה מנהל מינהל התכנו להשחית את משאבי הוועדה על תכניות שאי כוונה לבצע ,ועל כ דרש
ממשרד התחבורה אסמכתאות לתקציב לביצוע התכניות .בעקבות זאת ,משרד התחבורה החליט
להפסיק לקד חלק מהתכניות כשהתברר לו שאי תקציב מובטח לביצוע.
˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡ Ì‚ ,˙ÂˆÂÁ-È˙Ï· ˙ÂÈÒÏÙÓ ˙Â„¯Ù‰ ÔÂÎ˙· ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê· „·ÏÓ
˙‡ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ‰ ¯Â˘È‡‰ ·Ï˘· „ÂÚ ÚÂÓÏ ˘È ÔÎ ÏÚ .¯˙ÂÈÓ ‰Ï‡Î ˙ÂË¯ÂÙÓ
‡.ÔÚÂˆÈ· ˙Â¯˘Ù
עד ינואר  2010הוחל להפריד מפלסי בתשעה מ  49מפגשי מסילה כביש שתכניותיה קודמו
בוועדה; הרוב המכריע של התכניות לא מומש אפוא.
במקביל לקידו תכניות להפרדה מפלסית בוועדה קודמו תכניות ג בוועדות המחוזיות .מכל
התכניות להפרדה מפלסית שאושרו בכל הוועדות )כ  (90בוצעו עד תו הביקורת  ;31ב 17
מפגשי היו התכניות בהלי ביצוע .רק כמחצית מהתכניות שאושרו בכל ועדות התכנו בוצעו או
היו בהלי ביצוע.
‡‡ÏÂ ÌÈ˘‚ÙÓ· ‰ÂÓË‰ ‰ÎÒ‰ ˙ÚÓ ‡Ï ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ˙Â˜„ˆÂÓ ˙ÂÈÎ˙ ˘ÂÓÈÓ-È
ÔÂ„ÏÂ ·Â˘Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ· ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰Ó ÌÈÚ·Â‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ˜Ê‰ ÌÈÚÓ
.ÌÈ·‡˘Ó ·Â˘ Ô‰· ÚÈ˜˘‰ÏÂ ˙ÂÈÎ˙· ˘„ÁÓ
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התאמת ביצוע לתכניות  התכנית להפרדה מפלסית בבאר יעקב
התכנית להפרדה מפלסית בבאר יעקב אושרה בממשלה במרס  .2007היא כללה הוראות ותשריט,
כמתחייב ,וכ מסמכי המנחי את עקרונות התכנו המפורט ,כגו תכנית לשיקו הנו' בקנה
מידה מפורט יותר מזה של תשריט התכנית .במסמכי המנחי נקבע כי שבעה עצי איקליפטוס
הסמוכי להפרדה המפלסית המתוכננת ישומרו.
מפרוטוקול דיו של ועדת המשנה של הוועדה מינואר  2008עולה כי במהל התכנו המפורט של
ההפרדה המפלסית האמורה התברר לצוות הוועדה ,כבדר אגב ,שחברת הרכבת הכינה תכניות
מפורטות שלפיה ייעקרו העצי על א' הקבוע במסמכי המנחי .בעקבות זאת דרש הצוות
להביא את בקשת השינוי לאישורה של ועדת המשנה.
‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˙ÓÊÈÓ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘˜Â·Ó‰ ÈÂÈ˘Ï ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ
עוד התברר כי הצור בשינוי התכניות לעקירת עצי האיקליפטוס התעורר לאחר שאושרו ,כיוו
שבשלבי הכנת לא היו בידי המתכנני נתוני מדויקי על מיקומ ,מידע מדויק לגבי מידותיה
של היסודות וחוות דעת של אגרונו בעניי הזיקה שבי התכניות לעצי.
צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2010כי עד מקרה זה לא נדרשה מדידה ידנית
בתכניות בשלב הסטטוטורי ,ואחריו תוק החוק ,וחובה לציי בתכניות את מיקומ של כל העצי
הבוגרי שבתחו התכנית.
‡„ÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏÂ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.ÔÈÓ‡Â ˜ÈÂ„Ó ,Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·ÓÂ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Â˙È Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÎ˙‰

✯
-‰ÏÈÒÓ È˘‚ÙÓ· ˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ ÍÈÏ‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ı·Â˜Ó‰ ÔÓ
„¯ÂÓ„Â˜ ‡Ï ‰˜„ˆ Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÎ˙ :ÏÈÚÂÓ ‰È‰ ‡Ï Â˜ÏÁ·Â ÏÈÚÈ ‰È‰ ‡Ï Í
·ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ÔÎ ÂÓÎ ;‰˜„ˆ‰ ÍÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ ÂÓ„Â˜ ˙Â¯Á‡Â ,‰„ÚÂÂ
·˙ÏÈ¯Ù‡ÓÂ 2005 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ .˙Â¯˙ÂÈÓÎ Â¯¯·˙‰ „·ÚÈ„·˘ ˙ÂÈÎ
˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÁ·‰Ó ˙˜„ˆÂÓ‰ ÌÈ˘‚ÙÓ ˙„¯Ù‰ ,ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÓÊÈÓ ˙ÂÙÈÁ„· Ì„˜Ï 2006
.˙‰Ó‰Ó˙Ó ˙È˙ÂÁÈË·‰ ‰ÈÁ·‰ÓÂ
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העסקת יועצי
כאמור ,בחוק נקבע 65כי יועצי שאינ עובדי מדינה יוע) סביבתי ומתכנ ילוו את עבודת
הוועדה .עוד נקבע בחוק כי היא רשאית למנות לעצמה ולוועדות המשנה שלה יועצי מקצועיי,
והיא והמתכנ רשאי לקבל חוות דעת מכל גור מקצועי ,כפי שימצאו לנכו .משרד מבקר
המדינה בח כמה ענייני הנוגעי לכ.

מניעת ניגוד ענייני
ניגוד ענייני קיי כאשר מתעורר חשש כי עניי אישי שיש לאד או לקרובו )לרבות בני המשפחה
הרחבה וכל אד אחר שיש לו עניי אישי במצבו הכלכלי( ,יש בו כדי להשפיע על דר פעולתו
המקצועית בתחו שעליו הופקד .האיסור על הימצאות במצב של ניגוד ענייני יסודו בחשש
ששיקולי זרי ופסולי ישפיעו על עמדתו של בעל סמכות ההחלטה המקצועית .החשש מניגוד
ענייני אינו רק בשל פגיעה באיכות ההחלטה המקצועית עצמה אלא ג בגלל פגיעה באמו
הציבור במערכת השלטונית .החוק מטיל איסור על הימצאות חבר או עובד של מוסד תכנו במצב
שיש לו במישרי או בעקיפי חלק או טובת הנאה בעניי העומד להכרעת המוסד.
בעקבות הנחיית היוע) המשפטי לממשלה 66מיוני  2006לקיי הסדרי למניעת ניגוד ענייני
בשירות המדינה נקבעו בתקשי"ר הוראות מפורטות ליישומה ג לגבי יועצי שאינ עובדי מדינה
)להל הנוהל( .נקבע שבדיקת שאלת ניגוד הענייני תיעשה כדבר שבשגרה כתנאי להעסקת יוע)
חיצוני וזאת ,באמצעות שאלו מפורט .בביקורת נמצא כי משרד הפני פועל משנת 2007
בהתא לנוהל.
משרד מבקר המדינה בדק חששות להימצאות יועצי ונותני שירותי לוועדה במצב של ניגוד
ענייני; בבדיקה נמצאו חמישה מקרי שבה יועציה או נותני שירותי לה ייצגו בפניה ענייני
אחרי שלא במסגרת תפקיד בוועדה .למשל ,יועצי ועדה מסוימי הכינו במקביל לעבודת בה
תכניות שהוגשו להכרעתה ,ויועצי אחרי שימשו במקביל לשירות בה כיועצי לגורמי
שהגישו לה תכניות.
ÔÈ·Ï ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ‰ˆÂÁ‰ ‰„¯Ù‰‰ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ÌÈ¯˜Ó‰
Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ÔÎ ÏÚ ;‰¯Ó˘ ‡Ï ˙ÂÈÎ˙ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÚËÓ ÌÈÈÈÚ ‰ÈÙ· Â‚ˆÈÈ Ì‰˘ ˙Ú· ‰ÈˆÚÂÈÏ ‰ÒÁÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰„ÚÂÂ‰
‡.‰Ï˘Â Ì‰Ï˘ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó Û‡Â ,‰ÈË‰Ó È˜ ÂÈ
היוע) המשפטי למשרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2010כי משרד הפני
קבע בשנת  ,2007במסגרת ההוראות למניעת ניגודי הענייני ,את האיסור שספק או יוע) המועסק
מטעמו ,לרבות עובדי ושותפי של ספקי ויועצי אלו ,ייצג גור כלשהו לפני הוועדה ,והנחיה
__________________
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ברורה ברוח זו ניתנה לצוות הוועדה .עוד מסר כי משרד הפני ירענ את ההנחיה למטפלי בנושא
על מנת להבטיח מניעת הישנות מקרי כאלה.

התקשרות ע יועצי
 .1תקנות חובת המכרזי ,התשנ"ג  ,1993מסדירות את אופ ההתקשרות ע יועצי .לפי סעי'
 16לתקנות אלה ,ההתקשרות טעונה אישור של ועדת המכרזי אשר מחויבת לנהל רשימת ספקי
ולקבוע נהלי שיבטיחו התקשרות בסבב מחזורי ושוויוני.
בשני  2007 2002הועסקו רבי מיועצי הוועדה באמצעות חברת הניהול ,והתשלומי בגי
שירותיה הועברו בתיווכה של חברת הניהול תמורת עמלה ,מבלי שההתקשרות ע כל אחד מה
אושרה פרטנית בוועדת המכרזי .ועדת המכרזי של משרד הפני אישרה הלי זה ,א התנתה
את אישורה בהגבלת הייעו) של כל יוע) ל  50שעות לפרויקט בשנה ולארבעה פרויקטי בס
הכול.
ÍÈÏ‰Ï ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó·˘ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ÈˆÚÂÈÓ ÌÈ·¯ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰È„ÈÓ ‰ËÓ˘ ‡È‰ ÏÈÚÏ ¯‡Â
.‰„ÚÂÂ‰
היוע) המשפטי למשרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2010כי הלי זה נקבע
כדי לסייע לתפעול הוועדה ביעילות ובמהירות במסגרת "חבלי לידתה" .השימוש בהלי פחת ע
הזמ ,ומאז ינואר  2009העסקת כל יוע) של הוועדה מובאת לאישורה של ועדת המכרזי.
 .2נוס' על כ ,הבדיקה העלתה כי מתקציב המיועד לתשלו שכר הטרחה של יועצי לוועדה
הועברו תשלומי לכמה יועצי שלא יעצו לה בגי שירותי אחרי שה נתנו למינהל התכנו.
¯·„‰ ‡·Â‰˘ ÈÏ·ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ÈÏ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÍÎ ÔÓÈÓ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ
„¯˘Ó .1985-‰"Ó˘˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ˘¯„Î ,˙ÒÎ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ„ÈÏ
.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó

שיבו יועצי מקצועיי במוסדות התכנו
במהל הבדיקה התברר כי במינהל התכנו לא היה תק לעובדי המטפלי בתכניות תשתית
לסוגיה ,לתחומי הייעו) הנדרשי ולשעות שיוקצו לש כ .תק כזה עשוי להיות אמצעי יעיל
לפיקוח ולקביעת תחומי המומחיות הנדרשי לצור קבלת החלטות מושכלות בעניי התכניות
שמוסדות התכנו מטפלי בה.
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בבדיקה הועלה כי מער היועצי המלווה תכניות תשתית בוועדה לתשתיות שונה ממער
היועצי המלווה תכניות דומות במוסדות התכנו האחרי ,כמו המועצה הארצית והוועדות
המחוזיות ,ה מבחינת היק' שעות הייעו) וה מבחינת תחומי הידע של היועצי .להל שלוש
דוגמאות:
 .1בוועדות המחוזיות של מחוז ירושלי ושל מחוז מרכז מלווה את הטיפול בתכניות דר יוע)
מקצועי אחד מתחו התחבורה ,בשעה שבוועדה לתשתיות מלווי תכניות דומות כמה יועצי:
ראש צוות תכנו וראש צוות סביבה ,שמינויָ נדרש על פי החוק ,אשר מרכזי את פעילות של
יוע) תנועה ,יוע) כבישי ,יוע) הידרולוגיה ,יוע) אקוסטיקה ,יוע) איכות אוויר ויוע) גשרי.
 .2לוועדה המחוזית של מחוז ירושלי נית ,בעת טיפול בתכניות מסוימות ,ייעו) של יוע)
שימור ,בעוד שהוועדה לתשתיות אינה נוהגת להיעזר במומחה לשימור ,א' שבחלק מהתכניות
לתשתיות שקודמו בוועדה כרוכות סוגיות של שימור מבני וגשרי.
 .3במועד הביקורת ,דצמבר  ,2009עמדו לרשות הוועדה כ  40יועצי מומחי במגוו תחומי
ידע .לעומת זאת ,כ  20יועצי לאג' לתכנו נושאי במינהל התכנו מלווי את הטיפול המקצועי
בתכניות מתאר ארציות לתשתיות ,ולא היו ביניה יועצי במגוו תחומי הידע שהיו בוועדה
לתשתיות.
˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘ÏÂ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜Ï ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
‡˙ÂÈÎ˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ;ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎÂ ÌÈ˜˙ ÈÙ ÏÚ Ô˙È ÂÈ
˙Ï·˜Ï ˙Â‡ ÒÈÒ· ¯ÂˆÈÏ ÏÂÎÈ˘ ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ ÈÏ· ˙ÂÂ˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â˜Ó ˙ÂÈ˙˘˙Ï
ÍÎ· ˘È˘ ÈÏ· ÌÈÂÂ‚Ó Ú„È ÈÓÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓ ÌÈˆÚÂÈ ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ ÔÈÙÂÏÈÁÏ ;˙ÂËÏÁ‰‰
ˆ.Í¯Â
בדיו שקיימה המועצה הארצית בנוגע לקידו של תכנית מתאר ארצית באוגוסט  2008טענו חברי
מועצה )החברי ג בוועדה לתשתיות( כי לעתי חסר ייעו) מקצועי בדיוני בתכניות מתאר
ארציות המקודמות במועצה הארצית ,א לוועדה לתשתיות לא חסר ייעו) כזה .מנהל מינהל
התכנו לא קיבל את הטענה ,וקבע כי הוא יכול לגלות גמישות בחלוקת המשאבי בי הוועדות.
יצוי כי תקציב הוועדה לתשתיות מוסדר באמצעות סעי' ייעודי ,וניוד משאבי בי סעיפיו אפשרי
רק כשינוי ;67ואול בבדיקה לא נמצא כי נעשו שינויי כאלה.
˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â˜Ó‰ ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÈÙ‡Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÎ˙˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈˆÚÂÈ‰ ıÂ·È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ ÏÚ .ÌÈ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÙÂËÈ ˙ÂÂ˘‰ ÔÂÎ˙‰
ÊÂ·Ê· ÈÏ· ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ ÂÁÈË·È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
.ÌÈ·‡˘Ó

__________________
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לפי סעי  11בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985שינוי בתקציב השנתי הוא בסמכות שר האוצר
שנדרש להודיע על כ %לוועדת הכספי של הכנסת.
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סיכו
,‰ÏÎÏÎ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ÌÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂÎ˙
ÔÂÎ˙‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ‰Ó˜Â‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ .‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯·Á‰
ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .˜˘ÓÏ ÈÏÎÏÎ ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘
˙ÂÈÎ˙Î ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ˙ÂÈÎ˙‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ :È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰‚˘Â‰ ÂÊ ‰¯ËÓ˘
.ÔÈÈÚ· ‰Ú¯Î‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ÈÏ·Ó Ô‰ÈÓÊÂÈ È„È· ˜ÒÙÂ‰ Â‡ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙
˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
.Â˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Ó ,ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ˙ÂÈÂˆ¯‰ ÌÈÎ¯„‰
˙¯·Ú‰Ï Ú·˜˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯˘Ù‡ ˙‡ ÏÈ·‚Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ˘ ÔÂÂÈÎ ,˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈÎ˙Ï Ú‚Â· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‚˘‰
ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Â ,ÔÂÎ˙‰ ÍÈÏ‰· Û˙˙˘‰Ï ¯Â·Èˆ‰
.˙ÈÏÂ˘
¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰„ÚÂÂ· Ì„Â˜Ó‰ ‚ÂÒ‰Ó ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ„È˜˘ ÈÂˆ¯
,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÈÎ„ÚÂ ÏÏÂÎ ÔÂÎ˙ ¯„Ú‰· .˙ÂÏÏÂÎ
¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂÎ˙‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÍÎ ÍÂ˙·Â ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈˆ¯‡
.˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ·‰ Ô‰˘ ÔÂÂÈÎ
ÌÊÈÓ· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ˜ÓÂÓÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· „ÂÓÚÏ ˙¯˘Ù‡Ó Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ Ï˘ ‰ÈÁ·
˙ÂÈÂˆ¯ È˙Ï· ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÂÚÓ Ì‡Â ,˙˜„ˆÂÓ Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â
È„ÎÂ ÈÂÈÁ ÚˆÂÓ‰ ÌÊÈÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .‰·È·Ò‰ ÏÚ
.ÌÈÚ‚ÙÓ ÚÂÓÏÂ Ú˜¯˜· ÏÎ˘ÂÓÂ ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï
˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰Â ˙·Î¯‰ ˙¯·Á È„È· ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈÎ˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·
,ÔÂÎ˙‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯ËÈ‡· Ú‚ÂÙÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚ÂÓ ÌÈÎ¯„Ï
ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈ·¯ ıÓ‡ÓÂ ÌÈ·‡˘Ó Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘
Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ·
˙˙Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ;‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÚˆÓ‡‰
.ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰„ÚÂÂÏ
˙¯ÈÓ˘Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â· ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˘˘Á ¯¯ÂÚ˙È ‡Ï˘ È„Î ,˙ÂÈÎ˙ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈˆÚÂÈ ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰
.‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙ÂÈ˜˙· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ Ú‚ÙÈÈ ‡Ï˘ È„ÎÂ ,‰∆ËeÓ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘˘
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תקציר
בישראל מצויות כ  2,500נשי המכורות לסמי ,בה כ  660נשי המקבלות טיפול
תרופתי ממוש במתדו או סובוטקס במרכזי טיפול של משרד הבריאות .מדי שנה
בשנה נולדי בישראל לפחות  100תינוקות לאימהות מכורות לסמי .מפרסומי
משרד הבריאות עולה כי לעתי קרובות יילודי אלה סובלי לאחר הלידה
מתסמונת גמילה מסמי ,תופעת "מוות בעריסה" שכיחה אצל יותר ,וה עלולי
לסבול מליקויי התפתחותיי ומליקויי למידה.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת  2009את הטיפול של גורמי
הרווחה והבריאות בנושא היילודי לאימהות מכורות לסמי .לצור הבדיקה אס%
משרד מבקר המדינה מידע על יילודי אלה במשרד הבריאות ,במשרד הרווחה
והשירותי החברתיי )להל משרד הרווחה( ,בחמישה בתי חולי ובשבע רשויות
מקומיות.

עיקרי הממצאי
 .1תסמיני גמילה ביילוד עלולי להתגלות עד שבועיי לאחר הלידה ,על כ קיי
חשש שיולדת מכורה לסמי שבית החולי לא קיבל לגביה מידע משירותי הרווחה
תשתחרר לאחר הלידה מבית החולי בטר יתגלו ביילוד תסמיני אלו ,ובלי
שיינת לו הטיפול הראוי.
מהנתוני שהתקבלו מחמישה בתי חולי עולה כי רק בכ  28%מהלידות של
יילודי ע תסמונת גמילה היה לבית החולי מידע מוקד מרשויות הרווחה על
היות היולדת מכורה לסמי .נמצא כי בתקנו עבודה סוציאלית )להל תע"ס( לא
נקבעה הנחיה ולפיה על העובדי הסוציאליי ליידע בתי חולי בדבר נשי הרות
המכורות לסמי הגרות בקרבת כדי שיוכלו להיער לטיפול ביילוד .חוסר מידע
מוקד בבתי החולי בדבר נשי הרות המכורות לסמי מגדיל את הסיכו
שיילודי בעלי תסמונת גמילה לא יאובחנו ולא יטופלו כנדרש.
 .2משרד הבריאות קבע כי ליילודי ע תסמונת גמילה ייעשו הערכה בדבר
הצור בניטור והערכה נוירו התפתחותית .נמצא כי א %שחלפו יותר מעשר שני
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מפרסו הנחיות משרד הבריאות בנושא זה ,לא נכללו בתע"ס הנחיות לפקידי הסעד
בלשכות הרווחה שברשויות המקומיות לדאוג לביצוע הבדיקות האמורות .למותר
לציי אפוא כי פקידי הסעד לא פעלו לביצוע הבדיקות .משרד הרווחה א %לא פנה
למשרד הבריאות במטרה לגבש את ההנחיות בתיאו עמו.
 .3בחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"  ,1960נקבע כי פקיד סעד רשאי לבקש
מבית משפט להכריז על יילוד שסובל מתסמונת גמילה "קטי נזקק" .יש לצפות
שככלל קטיני שנולדי ע תסמונת זו יוכרזו "קטי נזקק" ,תיקבע לה תכנית
עו"ס( לעקוב אחר הטיפול בה ואחר
טיפול וימונה עובד סוציאלי )להל
התפתחות.
בבדיקת טיפול גורמי הרווחה ב  32יילודי שנולדו ע תסמונת גמילה לאימהות
שטופלו במתדו או סובוטקס בעת הריונ נמצא כי חמישה מה לא הוכרזו "קטי
נזקק" ,וכי ליילוד אחד א %לא נקבעה תכנית טיפול .עוד נמצא כי שבע מהנשי
שנכללו בבדיקה לא היו מוכרות בלשכות הרווחה ביישובי שבה ה התגוררו ,וכי
אי אפשרות לדעת א היילודי הוכרזו "קטי נזקק" וא ה מצויי במעקב של
רשויות הרווחה .משרד מבקר המדינה העביר את נתוני הזיהוי של נשי אלה
לפקידת הסעד הראשית לצור איתור ובדיקת מצב היילודי.

סיכו והמלצות
מתפקידו של משרד הרווחה לעשות ככל הנית על מנת שיילודי לאימהות מכורות
לסמי יקבלו את הטיפול המיטבי הדרוש לה .תנאי למת הטיפול הוא הידיעה על
כ שהא מכורה לסמי .משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הרווחה כי עליו לבחו
בשיתו %משרד הבריאות דרכי להעברת המידע בעניי נשי הרות המכורות לסמי
לבתי החולי שבאזורי מגוריה באופ שישמור על פרטיותה של היולדת מחד גיסא,
ויאפשר הענקת טיפול מיטבי ליילוד מאיד גיסא ,ובהתא לדרכי אלו לקבוע
בתע"ס הנחיות בדבר אופ העברת המידע.
על משרד הרווחה ופקידת הסעד הראשית לתא לאלתר ע משרד הבריאות את
אופ הטיפול ביילודי ע תסמונת גמילה ולקבוע בתע"ס הנחיות לפקיד הסעד
שברשות המקומית בדבר מעקב אחר ביצוע הבדיקות הרפואיות וההתפתחותיות
ליילודי ע תסמונת גמילה שמשרד הבריאות הורה על ביצוע.
עוד על משרד הרווחה לדאוג לכ שתינוקות שנולדו ע תסמונת גמילה יוכרזו "קטי
נזקק" כדבר שבשגרה ,שתיקבע לה תכנית טיפול ,ושימונה עובד סוציאלי למעקב
אחר הטיפול בה ואחר התפתחות.
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מבוא
להערכת המדענית הראשית של הרשות הלאומית למלחמה בסמי ,בישראל מצויי כ12,500
מכורי לסמי ,מה כ 2,500נשי; רק כמחצית מנשי אלה פונות לקבל טיפול בהתמכרות.1
מנתוני משרד הבריאות עולה כי בשנת  2006טופלו במרכזי לטיפול תרופתי 2כ 3,790מטופלי;
בשנת ) 2009נכו %לחודש אפריל( טופלו בה כ 4,280מטופלי ,מה כ 660נשי .מתחילת שנת
 2006עד אפריל  2009היו בקרב המטופלות כ 80נשי הרות.
במדינת ישראל אי %מידע מלא על מספר היילודי לאימהות מכורות לסמי ,וזה שני קיי תת
אבחו %ותתאיתור של יילודי אלה .על פי הערכות של משרד הבריאות ,בכל שנה נולדי באר)
לפחות  100ילדי לאימהות מכורות לסמי .הערכה מספרית זו אינה כוללת ילדי הנולדי
לאימהות המקבלות טיפול תרופתי ממוש* במתדו %או סובוטקס.3
פקידת סעד ראשית לפי חוק הנוער) 4טיפול והשגחה( ,התש"*) 1960להל  %חוק הנוער( )להל %
פקידת הסעד הראשית( תיארה את הקשיי באיתור הנשי הללו ובטיפול בה" :%מרבית הנשי
הנוטלות סמי ונמצאות בהריו %אינ %בהכרח מוכרות לשירותי הרווחה או מטופלות על יד .נהפו*
הוא נשי אלה נמנעות מלהגיע לשירותי הרווחה מחשש שילד עלול להילקח מה ,%ה %מאמינות
שילד %יהווה גור להגעת %לגמילה .היה והאישה מוכרת לשירותי הרווחה מטיפול בילדיה ,או
בבעיות סוציאליות אחרות ,היא תוזמ %על ידי עו"ס ]עובד סוציאלי[ המשפחה כדי לבדוק את
מצבה ותוכניותיה לעתיד ...ישנ %מחלקות ,שכבר בשלב זה ,מקיימות ועדה לתכנו %תוכניות טפול
ומעקב .לוועדה זו מוזמני הגורמי בקהילה ,המכירי ומטפלי באישה ,בני משפחה נוספי
היכולי לסייע בהערכת המצב ותכנו %התוכנית הטיפולית .יש ונשי אלה נמנעות ואינ %מגיעות
לוועדה מחשש פ %יילקח ילד לאימו) .יש ונשי אלה מסתירות את הריונ ,%וישנ %נשי שהולכות
ללדת בבתי חולי מרוחקי ממקו מגוריה ,%כדי ששרותי הרווחה לא ידעו על הלידה".

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת  2009את הטיפול של גורמי הרווחה
והבריאות בנושא היילודי לאימהות מכורות לסמי .לצור* הבדיקה אס 0משרד מבקר המדינה
מידע על יילודי אלה במשרד הבריאות ,במשרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  %משרד
הרווחה( ,בחמישה בתי חולי ובשבע רשויות מקומיות.
__________________

1
2
3
4

הכנסת מרכז המחקר והמידעÌÈÓÒ‰ Ú‚ · ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Á· ˙ÂÈ‚ÂÒ ,
 ;2.2.09הסברי המדענית הראשית של הרשות הלאומית למלחמה בסמי ,ד"ר רחל בר המבורגר,
למשרד מבקר המדינה.
מרכזי טיפול תרופתי ממוש במתדו או סובוטקס שמשרד הבריאות מפעיל )ראו להל(.
דברי פרופ' אשר אור נוי ,הממונה על תחו הילד במשרד הבריאות ,וד"ר יצחק קדמ ,מנכ"ל המועצה
הלאומית לשלו הילד ,פרוטוקול מס'  117של ישיבת ועדת הכנסת לזכויות הילד ) ,(17.5.05עמ' ,2
.15 ,12
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח( ,1958הוגדר "פקיד סעד" כעו"ס שמונה לתפקיד זה בידי שר הרווחה.
עוד נקבע בחוק זה כי שר הרווחה ימנה "פקיד סעד ראשי" שינחה את פקידי הסעד בפעולותיה.
בחוק הנוער הופקד בידי פקיד הסעד הטיפול בהכרזה על קטי כנזקק.
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הטיפול ביילוד ע תסמונת גמילה
 .1בחוק הנוער נקבע כי "קטי %נזקק" הוא ,בי %היתר ,מי ש"נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר
בס )סינדרו גמילה(" )להל  %תסמונת גמילה( .כאשר פקיד הסעד סבור כי קטי %הוא נזקק
ושלמע %הטיפול בו וההשגחה עליו יש צור* בהחלטת בית המשפט משו שהאחראי לטיפול
בקטי %אינו נות %את הסכמתו לכ* ,רשאי הוא להגיש "בקשה בדבר קטי %נזקק" לבית משפט
שבאזור שיפוטו מתגורר היילוד ,ובה בית המשפט "מתבקש לקבוע כי הוא נזקק ולהורות על דרכי
הטפול וההשגחה בו".5
ההכרזה על יילוד ע תסמונת גמילה כ"קטי %נזקק" נועדה להבטיח טיפול נכו %ביילוד  העמדתו
תחת השגחת פקיד סעד ,קביעת תכנית לטיפול בו ומעקב אחר התפתחותו.
פקידת הסעד הראשית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר " :2009לפקיד הסעד
נית %שקול דעת לגבי הפעלת החוק ופנייה לבית המשפט ...כאשר נתנה הסכמת אחראי לטפול
בקטי ,%והאחראי משת 0פעולה ,אי %צור* להפעיל טפול סמכותי ,ולפנות לבית המשפט ...יחד ע
זאת קיימת הסכמה לגבי העובדה שכל יילוד הנולד לא הנוטלת סמי או תחליפי ס ]טיפול
תרופתי ממוש* במתדו %או סובוטקס[ ,ילדה הוא לכאורה קטי %בסיכו ,%ויש צור* לקיי מעקב
אחר הטפול בו והתפתחותו".
˙ÂÓÒ˙Ó Ï·ÂÒ ‡Â‰˘Î „ÏÂ˘ ˜ÂÈ˙ ÏÚ ‰Ê¯Î‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚¯Á‡ ·˜ÚÓ· Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙È‡ÂÙ¯-˙È˙„·ÂÚ ‰ÚÈ·˜ ÏÚ ˙ÎÓÒ "˜˜Ê ÔÈË˜"Î ‰ÏÈÓ
„ÚÒ‰ È„È˜Ù Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ¯È·Ò ,‰ÊÎ ˜ÂÈ˙ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Â ÏÂÙÈË‰
·„·¯ ˙ÂÙˆÏ Ô˙ÈÂ ÌˆÓÂˆÓÎ ˜˜Ê ÔÈË˜Î „ÂÏÈÈ‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰ Í¯ÂˆÏ ËÙ˘Ó ˙È·Ï ‰ÈÈÙ‰
˘."ÌÈ˜˜Ê ÌÈÈË˜" ÂÊ¯ÎÂÈ ÂÊ ˙ÂÓÒ˙ ÌÚ ÌÈ„ÏÂ˘ ˙Â˜ÂÈ˙ ÏÏÎÎ
 .2משרד הבריאות מפרס לציבור בהנחיותיו "לקראת היריו "%אזהרה" :צריכת סמי בתקופת
ההיריו %מסוכנת לעובר ולא ,הסמי עוברי לעובר דר* השליה ועלולי לגרו לפגיעות בעובר
וביילוד  משקל לידה נמו*; התמכרות התינוק כבר בלידה ,ובהמש* תסמונת גמילה; ליקויי
התפתחותיי; ליקויי למידה" .6בחוזר משרד הבריאות לבתי החולי )ראו להל (%נקבע כי מוות
בעריסה שכיח יותר אצל יילודי אשר "אמ נטלה סמי בזמ %ההיריו %או שנחשפו לסמי בחיי
העובריי".
באוגוסט  1998פרס משרד הבריאות חוזר בנושא "תסמונת הגמילה מסמי ביילוד" )להל %
חוזר משרד הבריאות( .החוזר נשלח למנהלי בתי החולי הכלליי ,למנהלי בתי החולי ליולדות
ולמנהלי מחלקות יילודי .עוד נשלח החוזר לעשרות גורמי מתחומי הרפואה ,המאבק בנגע
הסמי והטיפול בנפגעי סמי ,כגו %מנהלי האגפי הרפואיי בקופות החולי ,הרשות למלחמה
בסמי ,פקידת הסעד הראשית ומנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית.
בחוזר משרד הבריאות נכתב כי "בדר* כלל התסמונת ]גמילה מסמי ביילוד[ תופיע תו* 7248
שעות מהלידה .לאחר שימוש ]הא[ במתדו] %או סובוטקס[ הסימני יכולי להופיע עד שבועיי
אחרי הלידה".
__________________

5
6
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תקנות הנוער )טיפול והשגחה( )סדרי די( ,התשל"א.1970
אתר משרד הבריאות באינטרנט .http://www.health.gov.il

יילודי לאימהות מכורות לסמי

עוד עולה מהחוזר כי להערכת משרד הבריאות" ,מידע על יולדת מכורה לסמי מגיע לבי"ח בדר*
כלל משרותי הרווחה" .בחוזר נדרשו בתי החולי לאשפז יילוד לא שנטלה הרואי %לשבוע מעקב
ולא שנטלה מתדו %או סובוטקס  לשבועיי מעקב .א נמצא כי היילוד סובל מתסמונת גמילה
נית %לשחררו רק לאחר גמר הטיפול ,ו"רק לאחר קבלת החלטת פקיד הסעד שיקבע לאיזה מסגרת
ישוחרר התינוק" ,יופנו היילודי ל"מרפאה לתינוקות בסיכו %מוגבר למוות בעריסה" לצור*
הערכת הצור* בניטור ביתי .עוד נקבע בחוזר כי "כל תינוק ע תסמונת גמילה יופנה למעקב
והערכה נוירוהתפתחותית במרכז להתפתחות הילד באזור מגוריו".
Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ‡·Â‰˘ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯ÙÓ ÌÈ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
7
(Ò"Ú˙ - ÔÏ‰Ï) ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú ÔÂ˜˙· ÂÏÏÎ ‡Ï ,˙È˘‡¯‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜Ù ˙ÚÈ„ÈÏ
ÊÎ¯Ó· ˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰-Â¯ÈÂ ‰Î¯Ú‰Â ¯ÂËÈ· Í¯Âˆ‰ ˙Î¯Ú‰ ¯·„· „ÚÒ‰ È„È˜ÙÏ ˙ÂÈÁ‰
ÂÚ„È ‡Ï ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï· „ÚÒ‰ È„È˜Ù .¯ÊÂÁ· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï
‡‡Ï Ì‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘¯„‰ ˙Â˜È„·‰ ÏÚ ‡ÂÙ
.¯ÊÂÁ· Â‡·Â‰˘ ˙ÂÈÁ‰‰ ÈÙÏ ÂÏÚÙ
פקידת הסעד הראשית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר " :2009מערכת
הבריאות אחראית על התחנות להתפתחות הילד .הגור המפנה לבדיקה התפתחותית ומעקב ה%
התחנות לא וילד 'טיפת חלב' .אי %זה מתפקיד או אחריות של שירותי הרווחה ובוודאי לא של
פקידי הסעד לחוק הנוער" .עוד הבהירה פקידת הסעד הראשית למשרד מבקר המדינה כי חוזר
משרד הבריאות נכתב ללא תיאו ע משרד הרווחה ,והציעה "לתא ולערו* הנחיות משותפות".
˙ÂÈÁ‰‰Ó Â˙ÂÓÏÚ˙‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Â‡ ˙Â˜ÙÒ ÂÈ‰ Ì‡ .ÔÂÎÈÒ· „ÂÏÈÈ· ÏÂÙÈË‰ ¯·„· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù
¯‡˙‡ ÂÏÚÈ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÂÙÈ ˙È˘‡¯‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ
ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙Ú„ ÏÚ Â˘·Â‚È ˙Â˜˙‰˘ ÍÎÏ ÂÏÚÙÈÂ Ì‰È˙ÂÚË
ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ¯È„Ò‰Ï ˙È˘‡¯‰ „ÚÒ‰ ˙„È˜ÙÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
„ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ Ò"Ú˙· ÌÒ¯ÙÏÂ ‰ÏÈÓ‚ ˙ÂÓÒ˙ ÌÚ ÌÈ„ÂÏÈÈ· ÏÂÙÈË‰
.ÈÓÂ˜Ó‰

העברת מידע לבתי חולי על נשי הרות המכורות לסמי
 .1חוזר משרד הבריאות ונוהלי בתי חולי )ראו להל (%מלמדי על החשיבות הרבה שיש
לדיווח מוקד של מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות על נשי הרות הנוטלות סמי או
מקבלות טיפול תרופתי ממוש* במתדו %או סובוטקס .משרד הבריאות הבהיר בתשובתו למשרד
מבקר המדינה מנובמבר " :2009אנו מסכימי ע חשיבות העברת המידע על אשה הרה צורכת
__________________

7

תע"ס מאגד את ההנחיות וההוראות למת שירותי סעד שהוציא מנכ"ל משרד הרווחה לרשויות
המקומיות ולעובדי" סוציאליי" ,ונכללות בו הנחיות והוראות בעניי אופ הטיפול בסוגי" שוני" של
נזקקות ,לרבות נפגעי סמי" ואלכוהול.
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סמי לבית חולי בו היא מתכוונת ללדת על מנת לעזור בזיהוי יילודי הסובלי מתסמונת
גמילה".
בהנחיות משרד הרווחה בתע"ס בעניי %הטיפול במכורי לסמי לא קיימי כל אזכור או הנחיה
ספציפית הנוגעי לנשי המשתמשות בסמי במהל* תקופת ההיריו ;%כ* ,למשל ,לא נקבעה
הנחיה ולפיה על העובד הסוציאלי )להל  %העו"ס( ליידע בתי חולי בדבר נשי הרות המכורות
לסמי שגרות בקרבת כדי שיוכלו להיער* לטיפול ביילוד ,ולא נקבעה הנחיה ליידע את פקיד
הסעד כדי שיוכל להפעיל את סמכויותיו לגבי יילוד הסובל מתסמונת גמילה.
 .2משרד מבקר המדינה פנה לחמישה בתי חולי )המרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא ,מרכז
שניידר לרפואת ילדי בישראל ,מרכז רפואי העמק ,מרכז רפואי אס 0הרופא והמרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי( בבקשה לקבל מידע על יילודי ע תסמונת גמילה .לארבעה מחמשת בתי החולי
היה נוהל מיוחד משלה לאיתור יילוד ע תסמונת גמילה ולטיפול בו .בנהלי מיוחדי אלה
צוינה החשיבות הרפואית של קבלת מידע מוקד על יולדת הנוטלת סמי .בנוהל של המרכז
הרפואי המשולב ע"ש שיבא  "מעקב וטיפול בתסמונת גמילה מסמי ביילוד"  יילוד מוגדר בר
סיכו %לתסמונת גמילה "ע"פ סיפור אנמנסטי מתאי העשוי להגיע משירותי הרווחה ,או מ %הא
עצמה" .המרכז הרפואי העמק קבע ב"נוהל טיפול ביולדת החשודה או הנוטלת סמי" כי יולדת
הנוטלת סמי היא "יולדת שדיווחה על שימוש בסמי או שידוע על שימוש בסמי על פי פרטי
כרטיס ההריו %ו/או קיי דיווח ממשרד הרווחה באזור מגוריה" .בפתיח לנוהל זה נכתב" :בשני
האחרונות ,הול* ועולה מספר הנשי ההרות הנוטלות סמי .נשי אלה נוטות להסתיר עובדה זו
מפני הצוות הרפואי המטפל בה .%עקב כ* ,ה %נמנעות מביצוע מעקב הריו %סדיר בקהילה או
בביה"ח .השלכות חוסר המעקב והטיפול מעלה את שיעור הסיכו %לתחלואה ותמותה בילוד .יש
עניי %לנותני השירות הרפואי לנסות ולזהות אישה כזו על מנת להתכונ %ולהתמודד באופ %יעיל ע
בעיות מסכנות חיי לפני ,בזמ %ולאחר הלידה".
לבקשת משרד מבקר המדינה ,המציאו חמשת בתי החולי האמורי לעיל נתוני על  36יילודי
ע תסמונת גמילה שטופלו בה בשני  .20082006מהנתוני עולה כי רק לגבי עשרה
מהיילודי התקבל מידע מוקד משירותי הרווחה על היות הא מכורה לסמי .להל %ריכוז
הנתוני:
ÌÈ„ÂÏÈÈ‰ 'ÒÓ
‰ÏÈÓ‚ ˙ÂÓÒ˙ ÌÚ

·ÌÈÏÂÁ‰ ˙È

˙ÂÚ„Â‰‰ 'ÒÓ
‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘Ó

המרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא
מרכז שניידר לרפואת ילדי" בישראל
מרכז רפואי העמק

5
1
2

3

1

מרכז רפואי אס' הרופא
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

9
19

2
4

36

10

Î"‰Ò

מ %הנתוני המובאי לעיל עולה כי רק בכ 28%מהלידות של יילודי ע תסמונת גמילה היה
לבית החולי מידע מוקד מרשויות הרווחה על היות היולדת מכורה לסמי.
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 .3מהאמור בחוזר משרד הבריאות ומנהלי של בתי חולי נית %ללמוד כי קיי חשש כי יולדת
מכורה לסמי ,שבית החולי לא קיבל לגביה מידע משירותי הרווחה ,תשתחרר מבית החולי
לפני שהתגלו ביילוד סימני תסמונת הגמילה .יוצא שהמידע המגיע לבית חולי מעובדי הרווחה
בדבר אישה הרה המכורה לסמי חיוני לגילוי תסמונת גמילה ביילוד ולמת %טיפול מתאי ליילוד
זה .הצור* במידע זה נלמד ג מהגדרת "יילוד ברסיכו ,"%המצריכה מידע משירותי הרווחה.
עוד עולה מחוזר משרד הבריאות ומ %המידע שהמשרד פרס לציבור כי היעדר מידע על תינוק
שנולד לא מכורה לסמי עלול לסכ %את חייו ב"מוות בעריסה" ,לגרו ליילוד סבל רב בעת
הופעת תסמונת הגמילה ולמנוע ממנו את הטיפול הנדרש להתפתחותו התקינה בשני הבאות.
Ïˆ‡ ÌÈÏ‚˙Ó ÌÈ ÈÓÒ˙‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‰ÊÈ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰‡ÂÙ¯‰ ÈÓ¯Â‚˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ,‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈÚÂ·˘Î ˜¯ „ÂÏÈÈ‰
ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎ ÏÚ .‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙ ÌÚ „ÂÏÈÈ
˘˙ Ó ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˘¯„ Â ,ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÂÎÓ‰ ˙Â¯‰ ÌÈ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÂÊ ˙ ÂÓÒ˙ ÌÚ ÌÈ„ÂÏÈÈ ¯˙‡Ï ‰È‰È Ô˙È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ Ô˙È ‰ ÏÎÎ ·ÈÁ¯‰Ï
‡ÏÚ ÁÂÂÈ„ ¯·„· Ò"ÂÚÏ ˙ÂÈÁ ‰ Ò"Ú˙· ÏÂÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ
˘¯·„ ,Ô‰È¯Â‚Ó È¯ÂÊ‡·˘ „ÚÒ‰ È„È˜ÙÏÂ ÌÈÏÂÁ È˙·Ï Ô ÂÈ¯‰ ˙Ú· ÌÈÓÒ· ˙Â˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈ
˘˙È·˘ ÈÏ· ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï ¯¯ÁÂ˘˙ ÌÈÓÒÏ ‰¯ÂÎÓ ˙„ÏÂÈ˘ ÍÎÏ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÈÂ˘Ú
.ÌÈ‡˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ï·˜È „ÂÏÈÈ‰˘ ‡Ï·Â ‰·ˆÓ ÏÚ Ú„È ÌÈÏÂÁ‰
פקידת הסעד הראשית כתבה בתשובתה מספטמבר  2009למשרד מבקר המדינה" :לא מקובלת
עלי הגישה של העברת האחריות לשירותי הרווחה .אני מצפה שהצוות הרפואי ידע להכיר ולזהות
את הסימני הפיזיולוגיי של אישה המכורה לס" .ע זאת היא הודיעה" :נשקול להמלי) בפני
מנכ"ל המשרד לכלול בתע"ס שרותי הרווחה המלצה ,כי על שרותי הרווחה יהיה לידע על כל
אישה המוכרת לשרותי הרווחה הנוטלת סמי ונמצאת בהריו %לביה"ח הסמו* למקו מגוריה של
האישה".
„Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ˙È˘‡¯ „ÚÒ ˙„È˜Ù Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ „ÂÏÈÈ‰ Ïˆ‡ ÂÚÈÙÂÈ ‰ÏÈÓ‚‰ ˙ ÂÓÒ˙ È ÓÈÒ˘ ‰¯È·Ò ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ
.ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰¯¯ÁÂ˘ ˙„ÏÂÈ‰˘ ¯Á‡Ï
בתשובה מאפריל  2010המציאה פקידת הסעד הראשית למשרד מבקר המדינה חוות דעת של יו"ר
הוועדה לאתיקה מקצועית של איגוד העובדי הסוציאליי שניתנה בתגובה על פנייה בעניי%
"הפצת מידע על לקוחה בהיריו %שיש חשש שתינוקה בסיכו ."%בחוות הדעת נכתב כי "הוועדה
ממליצה להפסיק נוהל זה של אזהרת חדרי לידה ,משו החשש לפגיעה בפרטיות הלקוחה והפרת
חובת הסודיות המקצועית" .בהמש* לחוות דעת זו ציינה פקידת הסעד הראשית" :המלצת המבקר
כי על משרד הרווחה לקבוע הנחיות לעובדי הרווחה בדבר יידוע בתי החולי ,צריכה להיבדק
מבחינה משפטית".
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˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯È¯ÂÊ‡·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÂÎÓ‰ ˙Â¯‰ ÌÈ˘ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÎ
ÏÂÙÈË ˙˜ Ú‰ ¯˘Ù‡ÈÂ ,‡ÒÈ‚-„ÁÓ ˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ¯ÂÓ˘È˘ ÔÙÂ‡· Ô‰È¯Â‚Ó
ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ Ò"Ú˙· ÚÂ·˜Ï ÂÏ‡ ÌÈÎ¯„Ï Ì‡˙‰·Â ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó „ÂÏÈÈÏ È·ËÈÓ
.Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰

מעקב אחר יילודי לנשי המטופלות במתדו או סובוטקס
משרד הבריאות מפעיל עשרה "מרכזי לטיפול תרופתי ממוש* למכורי לאופיאטי" )להל %
מרכזי לטיפול תרופתי( ,שבה מקבלי מכורי לסמי טיפול תרופתי ממוש* במתדו %או
סובוטקס המאפשרי לה לתפקד ללא שימוש בסמי .מתחילת  2006עד אפריל  2009טופלו
במרכזי אלה כאמור כ 80נשי הרות.
מחוזר משרד הבריאות עולה ,כאמור לעיל ,כי תסמונת גמילה ביילודי לנשי שהשתמשו בעת
הריונ %במתדו %או סובוטקס עשויה להופיע עד שבועיי לאחר הלידה ,דהיינו בעת שהיולדת כבר
נמצאת בביתה ,כאשר לצוות הרפואי בבית החולי ולעובדי הרווחה אי %מידע על היילוד.
מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות הבהירה למשרד מבקר המדינה כי
במשרדה קיי נוהל לטיפול בנשי הרות המכורות לסמי המטופלות במרכזי לטיפול תרופתי.
לדבריה" ,לקראת הלידה יוצר המרכז ]לטיפול תרופתי[ קשר ע חדרי הלידה המיועדי בבתי
חולי באזור ,אצל נמצאת האישה במעקב ומוסרי לה את פרטי הטיפול התרופתי והפסיכו
סוציאלי הנית %לה יחד ע התחייבותנו לקבלה להמש* טיפול לאחר חזרתה לביתה לאחר
הלידה".
משרד מבקר המדינה בדק את המעקב של גורמי הרווחה אחר יילודי לנשי שטופלו במתדו %או
סובוטקס בעת הריונ ,%אשר נולדו ע תסמונת גמילה; את אופ %הטיפול ביילודי אלה ואת
ההכרזה עליה כ"קטי %נזקק" .בבדיקה נכללו  32מ 80הנשי שטופלו במרכזי לטיפול תרופתי
בעת הריונ .%נשי אלו התגוררו בשבעה יישובי.
להל %הממצאי שהועלו בבדיקה:
 .1שבע מהנשי שנכללו בבדיקה לא היו מוכרות בלשכות הרווחה ביישובי שבה התגוררו,
ולא ידוע א היילודי הוכרזו "קטי %נזקק" וא ה מצויי במעקב של רשויות הרווחה .משרד
מבקר המדינה העביר את נתוני הזיהוי של הנשי הללו לפקידת הסעד הראשית לצור* איתור%
ולבדיקת מצב היילודי.
 .2חמישה יילודי שנולדו ע תסמונת גמילה 8לא הוכרזו "קטי %נזקק" ,מאחר שלא הוגשו
בקשות כאלה על ידי פקידי הסעד.
.3

להל %דוגמה לטיפול לקוי בתינוקת ע תסמונת גמילה:

__________________

8
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אישה שהתגוררה בבת י וטופלה במרכז לטיפול תרופתי ילדה ביוני  2007תינוקת שסבלה
מתסמונת גמילה; בית החולי שבו ילדה שלח הודעה על כ* לאג 0לשירותי חברתיי בעיריית
בת י )להל  %האג .(0כשבוע לאחר שהתינוקת שוחררה לביתה פנתה האישה לאג 0בבקשת
עזרה.
משרד הרווחה קבע בתע"ס לעניי" %קטי %נזקק" כי פקיד הסעד יחקור את מצב הקטי %הנזקק,
יחליט מה ה %דרכי הטיפול הדרושות להבטחת שלומו הגופני והנפשי ,וידאג לקביעת תכנית
לטיפול בו על סמ* החומר שנאס 0בחקירתו.
נמצא כי התינוקת לא הוכרזה "קטי %נזקק" ולא נקבעה תכנית לטיפול בה.
בפברואר  2008הופסק הטיפול באישה ובתינוקת מאחר שהאג 0סבר שהאישה עברה להתגורר
בתל אביב ,ובאוגוסט  2008נסגר תיק הטיפול בה .נמצא כי האג 0לא יידע את מינהל הרווחה בתל
אביביפו בדבר העתקת מקו המגורי של האישה ,וכי במש* למעלה משנה וחצי לא היה
לשירותי הרווחה מידע על מצב התינוקת.
‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙ ÌÚ „ÂÏÈÈ ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰ ÈÎ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,„ÚÒ „È˜Ù ˙Á‚˘‰ ˙Á˙ Â˙„ÓÚ‰ - „ÂÏÈÈ· ÔÂÎ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂ "˜˜Ê ÔÈË˜"Î
˜·Û‚‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰˘È‡‰ ÌÚ ¯˘˜‰ ˜˙Â ˘Ó .Â˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ Â· ÏÂÙÈË ˙È Î˙ ˙ÚÈ
˙‡ ‰˜È˙Ú‰ ‰˘È‡‰ ÈÎ ‰¯·Ò˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,‰¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï
ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙· ‰ÁÂÂ¯‰ Ï‰ ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ,·È·‡ Ï˙Ï ‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó
.˙˜Â È˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰ÏÂ
בעקבות פניית משרד מבקר המדינה לעיריית בת י אותר המע %החדש של האישה בתחו השיפוט
של עיריית בת י ,ובדצמבר  2009הודיע האג 0למשרד מבקר המדינה כי יצר קשר ע האישה וע
התחנה לא ולילד שבה מטופלת התינוקת ומינה עו"ס שתמשי* במעקב אחר התפתחות התינוקת
והטיפול בה.

סיכו
·‰Ï‡ ÌÈ„ÂÏÈÈ .ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÂÎÓ ˙Â‰ÓÈ‡Ï ÌÈ·¯ ˙Â˜Â È˙ ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈ„ÏÂ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó
"‰ÒÈ¯Ú· ˙ÂÂÓ" ˙ ÎÒÏ ÌÈ Â˙ Û‡ Ì‰ ;ÌÈÓÒÓ ‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙Ó ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÏ·ÂÒ
.‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜ÈÏÓÂ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÈÈÂ˜ÈÏÓ ÏÂ·ÒÏ ÌÈÏÂÏÚÂ
‰˘˜· ˘È‚‰Ï Â˙ÂÎÓÒ· ,‰Ï‡ ÌÈ„ÂÏÈÈÏ È·ËÈÓ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
ÍÎÏ ‚Â‡„Ï Ì‚ Â„È˜Ù˙ÓÂ ,„ÚÒ „È˜Ù ˙Á‚˘‰ ˙Á˙ Ì„ÈÓÚ‰ÏÂ "˜˜Ê ÔÈË˜"Î Ì‰· ¯ÈÎ‰Ï
˘¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È „ÈÓ˙ ‡Ï .Ì‰Ï ˘Â¯„‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÏÈÈ
È˙·Ï Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎ ÏÚÂ ,‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙Ó Ï·ÂÒ „ÂÏÈÈ ÈÎ ‰„ÈÏ‰
Ô˙È ˘ È„Î ,Ì‰· ˙„ÏÏ ‡Â·Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ¯˘‡ ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÂÎÓ‰ ˙Â¯‰ ÌÈ˘ ¯·„· ÌÈÏÂÁ‰
.˘¯„ ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÏÈÈÏ ˜È Ú‰Ï ‰È‰È
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˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯ÂÊ‡·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÂÎÓ‰ ˙Â¯‰ ÌÈ˘ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÎ¯„
ÏÂÙÈË ˙˜ Ú‰ ¯˘Ù‡ÈÂ ,‡ÒÈ‚-„ÁÓ ˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ¯ÂÓ˘È˘ ÔÙÂ‡· Ô‰È¯Â‚Ó
ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ Ò"Ú˙· ÚÂ·˜Ï ÂÏ‡ ÌÈÎ¯„Ï Ì‡˙‰·Â ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó „ÂÏÈÈÏ È·ËÈÓ
.Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰
·˜ÚÓ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ Ò"Ú˙· ÚÂ·˜Ï ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙Á‡ ‰ˆÚ· ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
„¯˘Ó˘ ‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙ ÌÚ ÌÈ„ÂÏÈÈÏ ˙ÂÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Â ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â˜È„·‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡
.ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯Â‰ ˙Â‡È¯·‰
¯·„Î ÂÊ¯ÎÂÈ ‰ÏÈÓ‚ ˙ ÂÓÒ˙ ÌÚ Â„ÏÂ ˘ ˙Â˜Â È˙˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ Ò"ÂÚ ‰ ÂÓÈÂ ÏÂÙÈË ˙È Î˙ Ì‰Ï Ú·˜È˙˘ ÍÎ ,"˜˜Ê ÔÈË˜" ‰¯‚˘·˘
.Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡Â Ì‰·
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פרק שני

נושאי ממוקדי

עיריית ירושלי
אכיפת חוק התכנו והבנייה
במתח "ג המל"
תקציר
"ג המל" הוא שמו העברי של מתח ששטחו כ 45דונ  ,הנמצא כחצי קילומטר
מדרו לעיר העתיקה בירושלי  ,בי תל "עיר דוד" לכפר ִסלווא ,הוא כפר השילוח.1
גורמי מקצועיי בתחומי התכנו והארכאולוגיה מייחסי למתח "ג המל"
)להל ג  המתח ( חשיבות ארכאולוגית וער סביבתי ונופי.
ביוני  2008ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת )להל  הוועדה(
ממשרד מבקר המדינה להכי חוות דעת בנושא אכיפת חוק התכנו והבניה,
התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה או החוק( ,במתח "ג המל" .הוועדה
דנה בנושא נוכח תלונות שקיבלה ,ולפיה עיריית ירושלי )להל  העירייה( אינה
ממלאת לכאורה את תפקידה הקבוע בחוק ,לאכו) את הוראות החוק במתח ולנקוט
אמצעי נגד מי שביצעו בו עברות בנייה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואראפריל  2009בדק משרד מבקר המדינה את היק) עברות הבנייה
במתח "ג המל" ואת הפעולות שנקטה העירייה לאכיפתו של חוק התכנו
והבנייה במתח  .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני  בלשכת התכנו המחוזית
של מחוז ירושלי וביחידת הממונה על הפיקוח על הבנייה במחוז ירושלי  ,ברשות
העתיקות ובמחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה.

__________________

1

חלק מגוש  ,29990חלק מגוש ) 29986חלקות  (210150וחלק מגוש ) 29984חלקה   (86קרקעות
שרישו הבעלות עליה במרש המקרקעי אינו מוסדר .המתח מכונה ג "אל בוסת" או "ראס אל
בוסת".
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עיקרי הממצאי
מתח "ג המל" נכלל בשטח שהתווס) לתחו השיפוט של עיריית ירושלי ביוני
 ,1967וחלות עליו הוראותיה של תכנית מתאר מקומית עמ 9/לעיר העתיקה
ולסביבתה שאושרה למת תוק) בשנת ) 1977להל  התכנית( .מטרות התכנית ה,
בי היתר ,שמירה על נו) טבעי ועירוני ושמירה על האתרי הארכאולוגיי שבשטח
התכנית ,ולכ נקבעו בה הגבלות על היק) הבנייה המותר בעיר העתיקה
ובסביבותיה .על פי התכנית ,יועד המתח להיות שטח ציבורי פתוח שהבנייה בו
אסורה.

היק העברות במתח ופעולות האכיפה
פעולות האכיפה של העירייה במתח החלו בשנת  ,1995כשכבר היו בו כ 30מבני
בלתי חוקיי שנבנו בעשרי השני הקודמות .בשנת  2004אותרו במתח כ80
מבני בלתי חוקיי  ,רוב מבני למגורי ; העירייה נקטה הליכי נגד  43מבני ,
ומה נהרסו כעשרה מבני  ,אול במש השני נבנו מבני חדשי תחתיה .
מכא שעד שנת  2004לא פעלה העירייה בנחישות מספקת כנגד הבנייה הבלתי
חוקית במתח ולא הצליחה לבלו אותה בשלביה הראשוני  .יתרה מזו ,לאחר
שהעירייה פעלה להריסת חלק מהמבני במתח  ,היא לא מנעה הקמת מבני
חדשי תחתיה .
בשנת  2004הגבירה העירייה את פעולות האכיפה במתח  ,ונמצא כי בשני 2004
 2009היא נקטה הליכי שוני בעניי רוב העברות שאותרו במתח ובה פעולות
פיקוח והגשת כתבי אישו  .ע זאת ,פעולותיה לא הביאו להשגת תכלית התכנו 
מילוי ייעודו של המתח כשטח פתוח.
נמצא כי ההליכי המשפטיי נגד עוברי עברות הבנייה ב"ג המל" נמשכי שני
מספר .א) שחלק ניכר מההליכי המשפטיי החלו בשני   20041998רוב טר
הגיעו למיצוי .במקרי לא מעטי הסכימה התביעה העירונית לדחיות ממושכות
בביצוע צווי הריסה ,ובסופו של דבר לא בוצעו צווי אלה על ידי הנאשמי .
הוועדה המחוזית של מחוז ירושלי )להל  הוועדה המחוזית( לא הפעילה את
סמכותה לאכיפת החוק במתח  ,כיוו שהממונה על הפיקוח סבר כי פעולות
העירייה במתח לא הצריכו את התערבותו.
נוס) על כ המתח הוא חלק מאתר עתיקות מוכרז ,ועל כ חלות על הבנייה בו
מגבלות נוספות על אלה שמפורטות בחוק התכנו והבנייה .רשות העתיקות כמעט לא
הפעילה את סמכויותיה בנוגע לרוב המבני הבלתי חוקיי במתח  ,על א) הער
הארכאולוגי שהיא מייחסת לו.
במועד סיו הביקורת ,אפריל  ,2009נמצאו במתח כ 130מבני לא חוקיי  .רוב
המכריע מבני מגורי קשיחי בני קומה עד שתי קומות ,ומקצת עבודות גידור או
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סככות .כלומר על א) המשאבי המושקעי בהלי האכיפה על שלביו ,מבני בלתי
חוקיי רבי עומדי על תל  ,לעתי ג לאחר שהוצא נגד צו הריסה.
מהאמור לעיל עולה כי הריסת מבני היא אמצעי אכיפה מוגבל ,שבחלו) השני
קשה ליישמו מהבחינה המשפטית ומבחינות אחרות .על כ יש צור לשלב באכיפה
באבה ולפעול לעידוד
מגוו אמצעי שיאפשרו לסכל את הבנייה הבלתי חוקית בעודה ִ
בנייה על פי חוק ,בי היתר באמצעות הכנת תכניות בשיתו) הציבור שיש בה מענה
על צורכי הציבור.
הבנייה הבלתי חוקית במתח היא חלק מתופעה רחבה ומדאיגה של בנייה בלתי
חוקית בכל רחבי ירושלי  .באזורי רבי בעיר הבנייה אינה נעשית לפי התכניות
התקפות ,ובמקרי לא מעטי הבנייה הבלתי חוקית מסכלת את אפשרות התכנו
של העיר על פי העקרונות שקבעו המתכנני .

הליכי שננקטו במקביל לפעולות האכיפה
לאחר שהעירייה הגבירה את פעולות האכיפה במתח ובעקבות נכונות של גורמי
בעירייה לבחו תכניות חלופיות למתח  ,הכינה קבוצה של תושבי הגרי במתח
תכנית מתאר מפורטת שתאפשר להכשיר את הבנייה בו ,ואול בפברואר 2009
דחתה הוועדה המחוזית את תכנית .
במועד סיכו הביקורת ,יוני  ,2010אישרה הוועדה המקומית להעביר לאישורה של
הוועדה המחוזית תכנית חדשה שיזמה העירייה החלה על רוב שטח המתח  .2לפי
תכנית זו יוכשרו רוב המבני הבלתי חוקיי הכלולי בה והשאר ייהרסו.

סיכו והמלצות
בשני האחרונות ,בעיקר משנת  ,2004נקטה העירייה אמצעי אחדי כנגד עוברי
עברות הבנייה במתח "ג המל" ,א היה זה זמ רב לאחר שקמו מרבית המבני
הבלתי חוקיי במתח  .ההליכי המשפטיי בעניי עברות לא מעטות נמשכי זמ
רב ,ופעולות האכיפה אינ משיגות את מלוא יעדיה.
הבנייה הבלתי חוקית פוגעת בהשגת תכליותיו של חוק התכנו והבנייה  הסדרת
התכנו והבנייה לטובת הפרט ולטובת הכלל .כמו כ לתופעה זו עלולות להיות
השפעות שליליות על שמירת ערכי נו) וסביבה ועל ניצול המושכל של משאבי .
הבנייה הבלתי חוקית במתח "ג המל" ובירושלי היא חלק מתופעה רחבה של
בנייה בלתי חוקית בכל האר./
זאת ועוד ,בנייה בלתי חוקית עלולה ליצור חיכוכי בי הרשויות לבי התושבי
ולהביא לפגיעה בסדר הציבורי ולהשפעות בלתי רצויות נוספות .אשר על כ ,טוב
__________________

2

תכנית מתאר מקומית מס' .18000
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באבה ובה בעת
יעשו גורמי האכיפה א יפעלו לבלימת הבנייה הבלתי חוקית בעודה ִ
ינקטו צעדי לעידוד בנייה כחוק ולפי תכניות המתחשבות בצרכיה של כל
האוכלוסייה ,כגו הכנת תכניות מפורטות שיאפשרו מת היתרי בנייה תו שיתו)
הציבור בתכנו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח ההיק) הרחב של הבנייה הבלתי חוקית ברחבי
ירושלי ונוכח הזמ הרב שחל) מביצוע עברות רבות ,על העירייה ,בשיתו) משרדי
הממשלה הנוגעי בדבר ,לבחו את סוגיית הבנייה הבלתי חוקית בעיר ,לגבש
מדיניות סדורה לטיפול בתופעה ,להכי תכנית עבודה מפורטת בשיתו) היוע/
המשפטי לממשלה ועל דעתו ,ולפעול ליישומה.

♦
מבוא
"ג המל" הוא שמו העברי של מתח הנמצא כחצי קילומטר מדרו לעיר העתיקה בירושלי,
בי תל "עיר דוד" לכפר ִסלווא ,הוא כפר השילוח) 3להל ג  המתח( .שטחו של המתח כ45
דונ ,והוא משתרע לאור חלק מאפיקו הדרומי של נחל קדרו ,סמו למפגשו של הנחל ע גיא
ב הינו )ראו איור  1להל(.
גורמי מקצועיי במוסדות התכנו וברשות העתיקות מייחסי למתח חשיבות ארכאולוגית
וער סביבתי ונופי :המתח משיק לגבולות "העיר הקדומה" של ירושלי ,ולדברי ארכאולוגי
ברשות העתיקות שימש ,על פי הסברה ,שטחו החקלאי של היישוב הקדו .חשיבותו הנופית של
המתח ,לדברי גורמי התכנו ,נובעת מקרבתו לחומות העיר העתיקה ,מהאפשרות לצפות אליו
מהעיר העתיקה ומהיותו חלק מהשטחי הפתוחי הסובבי אותה.
מקורות המתעדי את המתח מסו %המאה ה 19ואיל 4מלמדי שבעבר היה בשטחו בוסת )ג
עצי פרי( ,שלפי המסורת היהודית מזוהה ע ג קדו הנקרא במקורות "ג המל"  ומכא שמו
העברי .ואול משנת  1967נבנו במתח כ 130מבני  רוב אינ חוקיי ,כפי שיפורט בהמש.
המבני מכסי את רוב שטחו של המתח ומהבוסת נותרו עצי בודדי.
ביוני  2008ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת )להל  הוועדה( ממשרד מבקר
המדינה להכי חוות דעת בנושא אכיפת חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו
והבנייה או החוק( ,במתח "ג המל" .הוועדה דנה בנושא נוכח תלונות שקיבלה מעמותה פרטית
ולפיה עיריית ירושלי )להל  העירייה( אינה ממלאת לכאורה את תפקידה הקבוע בחוק התכנו
והבנייה לאכו %את הוראות החוק במתח ולנקוט אמצעי נגד מי שביצעו בו עברות בנייה .עוד
נטע כנגד העירייה כי מחדליה בנושא מכווני.
__________________

3
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עליה במרש המקרקעי אינו מוסדר .המתח מכונה ג "אל בוסת" או "ראס אל בוסת".
כגו תיאורי מסעות ,ציורי ותרשימי היסטוריי ,תצלומי ותצלומי אוויר משלהי המאה ה 19ועד
שנת .1967
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בחודשי ינואראפריל  2009בדק משרד מבקר המדינה את היק %עברות הבנייה במתח ואת
הפעולות שנקטה העירייה לאכיפתו של חוק התכנו והבנייה במתח .בדיקות השלמה נעשו
במשרד הפני  בלשכת התכנו המחוזית של מחוז ירושלי וביחידת הממונה על הפיקוח על
הבנייה במחוז ירושלי ,ברשות העתיקות ובמחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה.

איור 1
מתח "ג המל" )מתוח בקו אדו( וסביבתו
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המסגרת הנורמטיבית
חוק התכנו והבנייה
5

 .1בסעי 145 %לחוק התכנו והבנייה נקבע כי עבודות בנייה ,ובכלל זה הקמת בניי והוספה
לבניי קיי ,טעונות היתר מאת הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה או מאת רשות הרישוי המקומית
)להל  היתר בנייה או היתר( .מת היתר בנייה מותנה על פי החוק ,בי השאר ,בהתאמתה של
הבנייה להוראותיה של תכניות החלות על האזור הנדו .6מכא שקבלת היתר בנייה מותנית
בקיומ של תכניות המסדירות את הבנייה.
בנייה בלתי חוקית ,דהיינו בנייה ללא היתר או בסטייה מהיתר או בנייה בניגוד להוראותיה של
תכנית או בסטייה מה ,היא עברה פלילית מסוג עוו .בנייה בלתי חוקית פוגעת בהשגת תכליות
התכנו ,ובמקרי לא מעטי היא גורמת נזקי לאינטרסי פרטיי וציבוריי חיוניי ,כגו פגיעה
בסביבה ,פגיעה בתשתיות לאומיות ,בזבוז משאבי קרקע ופגיעה בבטיחות .בית המשפט העליו
חזר והדגיש כי מלבד הבטחת אינטרסי פרטיי וציבוריי באמצעות התכנו ,הרי שאכיפת חוק
התכנו והבנייה נועדה להבטיח ג את ער קיומו של שלטו החוק.7
 .2עיקר אכיפת החוק מוטלת על מוסדות התכנו .בסעי 27 %לחוק התכנו והבנייה נקבע כי
מתפקידה של ועדה מקומית לתכנו ולבנייה להבטיח את קיומ של הוראות החוק .א הוועדה
אינה מבצעת את תפקידה זה ,יש לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה סמכות להורות לה למלאו,
וזאת מתוק %סעי 28 %לחוק ,וא %סמכות מקבילה לבצע אכיפה בעצמה במרחב התכנו המקומי.
מוסדות התכנו נעזרי ביחידות פיקוח מקומיות ומחוזיות וביועצי משפטיי מוסמכי.
כמתחייב בחוק ובנהלי ,בפעולות האכיפה משולבי הגורמי המשפטיי ה בהליכי שיפוטיי
וה בהליכי מינהליי .כ ,למשל ,בחוק התכנו והבנייה נקבע כי הוצאת צו הריסה בהלי
מינהלי על ידי ועדה מקומית לתכנו ולבנייה 8מחייבת התייעצות ע היוע .המשפטי של הרשות
המקומית .9עוד נקבע בחוק )פרק י' :עבירות ועונשי( כי ייצוג הוועדה בבית משפט יהיה על ידי
תובע שהוסמ על ידי היוע .המשפטי לממשלה.
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפני 10ובעקבות פניית המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות
המדינה ,שנעשתה על דעת היוע .המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ,נדרשי גורמי הפיקוח
ברשויות המקומיות להעביר את כל תיקי החקירה שנפתחו אל התובע המוסמ של מוסד התכנו,
כדי שיחליט א לנקוט הליכי או להימנע מנקיטת.
 .3בפרק י' בחוק נקבעו עונשי מאסר וקנסות שיוטלו על מבצעי העברות על פי חוק זה .נוס%
על כ עומדי לרשות גורמי האכיפה  מוסדות התכנו ובתי המשפט  אמצעי אכיפה נוספי כגו
הוצאת צו להפסקת עבודות הבנייה הבלתי חוקיות ,לסגירתו של הבניי הבלתי חוקי או להריסתו.
__________________

5
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הגדרת המונח "בניי " בחוק התכנו והבנייה היא רחבה וכוללת  ה מבחינת חומרי בנייתו של הבניי
וה מבחינת היקפו או מטרותיו .כ ,למשל ,ג קיר ,סוללת עפר ,גדר וכיוצא באלה הגודרי או
תוחמי ,או מיועדי לגדור או לתחו ,שטח קרקע או חלל מוגדרי "בניי ".
תכניות כמשמעות בחוק התכנו והבנייה ,פרק ג' ,דהיינו תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות.
ראו ,למשל ,עע" ) 'Á‡Â Ú·Ë‰ ˙‚‰Ï ‰¯·Á‰ ' 'Á‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÙ˙Â˘ ˙ÏÎ˙‰ È‡ 2273/03סעי41 %
בפסק הדי ( ,תקדי .
ועדות מקומיות כמשמעות בסעי 18 %לחוק התכנו והבנייה.
ברשויות שיש לה יוע* משפטי ,כאמור בסעי238 %א)ב( לחוק התכנו והבנייה.
חוזר מנכ"ל .1/2007

עיריית ירושלי

כאמור ,בחלק מהאמצעי נית לנקוט הלי מינהלי ללא צור בהגשת כתב אישו ,ובכלל זה
הריסתו של מבנה בלתי חוקי בהלי מינהלי .הריסת מבני לא חוקיי נועדה בראש ובראשונה
להסיר מפגעי שנגרמי בעטייה של הבנייה הבלתי חוקית ולאפשר תכנו מושכל של הסביבה.
נוס %על כ ההריסה נועדה להבטיח שמבצע עברה לא יצא נשכר.
חוק העתיקות
11

מתח "ג המל" הוא חלק מאתר עתיקות מוכרז  ,ומתוק %סעי 29 %לחוק העתיקות ,התשל"ח
) 1978להל  חוק העתיקות( ,חלות על הבנייה בו מגבלות נוספות על אלה המפורטות בחוק
התכנו והבנייה .כ ,למשל ,אסור לבנות בו אלא באישור בכתב מאת מנהל רשות העתיקות )להל
 הרשות( ובהתא לתנאיו .סמכות הפיקוח על כ נתונה לרשות מכוח חוק רשות העתיקות,
התשמ"ט) 1989להל  חוק רשות העתיקות או חוק הרשות(.

הוראות התכנו במתח ובסביבתו
מתח "ג המל" נכלל בשטח שנוס %לתחו השיפוט של עיריית ירושלי ביוני  ,1967וחלות
עליו הוראותיה של תכנית מתאר מקומית עמ 9/לעיר העתיקה ולסביבתה )להל  תכנית עמ 9/או
התכנית( .את הכנת התכנית יזמו העירייה ומשרד הפני בתחילת שנות השבעי של המאה
העשרי ,בשנת  1976אישרה אותה הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה של מחוז ירושלי )להל 
הוועדה המחוזית( ,ובשנת  1977היא פורסמה למת תוק.%
מטרות התכנית כוללות ,בי היתר ,קביעת השימושי המותרי בקרקע ,שמירתו של נו %טבעי
ועירוני ושמירה על האתרי הארכאולוגיי שבשטח התכנית ,ולכ נקבעו בתכנית הגבלות על
היק %הבנייה המותר בעיר העתיקה ובסביבותיה .הגבלות הבנייה בתכנית באות לידי ביטוי ,בי
היתר ,בייעוד שטחי נרחבי בתחו התכנית לשמש שטחי פתוחי שחלות בה מגבלות
חמורות על הבנייה וכ בהגבלה ניכרת של גובה הבנייה ושל היקפה בשאר השטחי.
הכפר סלווא ,הסמו למתח ,הוגדר בתכנית שטח "שיקו ושימור" שהבנייה בו אסורה אלא על
פי תכנית מפורטת )תכנית כזאת  תכנית  2783א  אושרה בשנת  1987וכללה א %היא הגבלות על
היק %הבנייה בכפר סלווא ,על גובה הבנייני ועל אופיי( .תכנית עמ 9/הגבילה ג את שטחו של
הכפר סלווא באמצעות מער של שטחי פתוחי סביבו )ראו איור  2להל(.
מתח "ג המל" יועד להיות "שטח פתוח ציבורי" ,שמותרי בו שימושי כגו גני ציבוריי
ומגרשי ספורט ושעשועי .בהתא לכ ,התכנית האמורה מאפשרת הקמה של בנייני במתח רק
לשימושי המותרי בשטח פתוח ציבורי וכ התוויה של דרכי במתח.

__________________

11

האתר הוכרז אתר עתיקות כבר בשנת  1967מתוק %פקודת העתיקות דאז )ילקוט פרסומי  ,1390עמ'
 ;(2159בינואר  1978עודכנה ההכרזה מתוק %סעי)49 %ב( לחוק העתיקות ,התשל"ח ,1978שהחלי%
את הפקודה האמורה.
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תחו הכפר
סלווא

)מסומ בצבע חו
ע קווי
אנכיי(

מתח "ג המל"
איור 2
תשריט תכנית עמ 9/לעיר העתיקה וסביבותיה
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ע זאת ,מאחר שבעת הכנת התכנית היו במתח מבני ששימשו לתכליות שונות מאלה שהותרו
בתכנית ,נקבע בה שמבני אלה יהיו "חריגי מאושרי" ,והמחזיקי בה יוכלו לקבל היתרי
בנייה לצור שיפורי הדרושי להבטחת רמת דיור נאותה .בעת פרסו התכנית למת תוק היו
במתח  16מבני כאלה.
א שתכנית עמ 9/ייעדה חלק מהשטחי שעליה היא חלה ל"שטח פתוח ציבורי מיוחד",
שהבנייה בו אסורה ושפעולות או שימוש בו טעוני היתר מיוחד של מוסדות התכנו  #מתח "ג
המל" לא נקבע כשטח כזה .התכנית קבעה ג כי חלק מהשטח הכלול בה )כגו אזור "עיר דוד"
הסמו למתח( יישמר לחפירות ארכאולוגיות ,ואול ג קביעה זו לא חלה על מתח "ג המל".
זאת ועוד ,רוב שטח המתח לא זכה להגנה סטטוטורית כ"ג לאומי" ,כיוו שתכנית המתאר עמ,126/
שתחמה שטח לג לאומי סביב חומות העיר העתיקה של ירושלי ,אינה חלה עליו ,א שקו הגבול
של הג הלאומי משיק למתח לאור שוליו הצפוניי#מערביי )ראו איור  3להל(.

איור 3
הג הלאומי סביב חומות העיר העתיקה )צבוע בירוק(
)מקור :מרכז מיפוי ישראל(

יצוי כי א שתכנית עמ 9/ייעדה את המתח להיות שטח פתוח ציבורי שהרשות המקומית רשאית
להפקיעו  #לא הופקעו מקרקעי המתח .הבעלות הציבורית על הקרקע לא הוסדרה ג בדר
__________________

12

פורסמה למת תוק בשנת .1970
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אחרת ,כגו רכישה ,והקרקעות האמורות נותרו בבעלות פרטית ,א כי ללא רישו במרש
המקרקעי.
‡Â‰ "ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ,Û˜Â˙·˘ 9/ÓÚ ˙ÈÎ˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
˘Ô‚‰ ÈÓÂÁ˙· ÏÏÎ ‡Ï ÌÁ˙Ó‰ ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ· Â· ‰¯ÂÒ‡˘ È¯Â·Èˆ ÁÂ˙Ù ÁË
˙ÂÏ·‚Ó Â· ‰ÈÈ·‰ ÏÚ ‰ÏÈË‰ ‡Ï 9/ÓÚ ˙ÈÎ˙Â ,‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ˙ÂÓÂÁ ·È·Ò˘ ÈÓÂ‡Ï‰
.˙ÈÂÎ˙‰ ‰ÈÁ·‰Ó ˙Â¯ÈÓÁÓ
עיריית ירושלי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2009כי היא רואה במתח "ג
המל" אזור בעל חשיבות שיש לו ער היסטורי ונופי מ המעלה הראשונה ,וכי קיי פוטנציאל
לפיתוח התיירות בו היכול לתרו לפיתוח של האזור כולו.
רשות הטבע והגני מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2009כי לאזור "ג המל"
ער היסטורי וארכאולוגי רב ,וכי יש לה תכנית רעיונית להכללת שטח זה בתחו הג הלאומי
סובב חומות ירושלי.
ÌÁ˙ÓÏ ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Â ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂÒÁÈÈ ‡Ï ¯·Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ
.˙ÈÁÎÂ‰ Ì˙„ÓÚÓ ‰Â˘· ,˙È‚ÂÏÂ‡Î¯‡‰Â ˙ÈÙÂ‰ ‰ÈÁ·‰Ó ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á

הבנייה הבלתי חוקית במתח
היק הבנייה הבלתי חוקית במתח
13

על פי תצלומי אוויר מהשני  , 2004#1967בשנת  1967היו במתח  13מבני  #בעיקר בשוליו
הצפוניי והדרומיי ,ובשנת  ,1977השנה שבה פורסמה תכנית עמ 9/למת תוק ,היו בו בס
הכול  16מבני .כאמור ,מבני אלה הוגדרו "חריגי מאושרי" ,ואול מאז אושרה התכנית נעשו
ברוב עברות בנייה )תוספת בנייה או ביצוע שינויי אחרי ללא היתר(.
בשנת  2004אותרו במתח  87מבני ,רוב המכריע מבני מגורי קשיחי בני קומה עד שתי
קומות ,ומקצת עבודות גידור או סככות .לפי נתוני מחלקת הפיקוח של העירייה ,במרס 2008
אותרו במתח עוד כעשרה מבני )חלק מבני קטני( שאינ חוקיי .תצלומי האוויר מלמדי
שבמש השני חלק מהמבני הוגבהו או הורחבו על ידי תוספות בנייה .עוד מלמדי התצלומי
שמרבית העצי נעקרו ,המבני הבלתי חוקיי מתפרשי על רוב שטח המתח ,ולא ניכר בו
שהיה בעבר בוסת .בספטמבר  2009השלימה העירייה סקר מקי על הבנייה במתח ועדכנה את
הנתוני לגבי היקפיה .מנתוני העירייה עולה כי אותרו במתח כ 130#מבני שנבנו ללא היתר,
ורוב המכריע נבנה בניגוד להוראותיה של תכנית עמ ,9/שכאמור ייעדה את המתח להיות שטח
פתוח ציבורי.
__________________
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1977-· Û˜Â˙ Ô˙ÓÏ 9/ÓÚ ˙ÈÎ˙ ÌÂÒ¯ÙÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÂ˙ÓÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÓÂÏˆ˙Ó
˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ÌÈ·Ó 110-Î ÌÁ˙Ó· Â· (ÌÈ˘ 31-Î Í˘Ó·) 2009 ˙˘ „ÚÂ ¯ÂÓ‡Î
ÌÈ‚È¯Á" Â¯„‚Â‰Â) ˙ÈÎ˙‰ ‰¯˘Â‡˘ ÈÙÏ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ·Ó‰ ·Â¯Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙ÈÎ˙‰
.¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ· ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÈ˘‰ ÌÚ ÂÙÒÂ ("ÌÈ¯˘Â‡Ó
מניתוח קצב התפשטות הבנייה עולה כי עד שנת  1992נוספו למתח בכל ארבע שני בממוצע
שבעה מבני ,ובשני  2004#1992נוספו לו בכל ארבע שני כ 15#מבני בלתי חוקיי ,כלומר
קצב הבנייה הבלתי חוקית הוכפל .משנת  2005הואט הקצב במידת מה .ממסמכי העירייה עולה כי
בשנת  1991נעשו במתח פעולות ניקוז ,ואפשר שעקב כ נוצרו תנאי נוחי להתגברותה של
הבנייה במתח.
הבנייה הבלתי חוקית בהקשר הכללעירוני
 .1עברות הבנייה הרבות במתח "ג המל" ה חלק מתופעה רחבה יותר של בנייה בלתי
חוקית בכל ירושלי )במזרח העיר ובמערבה( .על פי הערכות נעשו בירושלי עשרות אלפי עברות
בנייה מסוגי שוני .נתוני העירייה לשני  2008#2005מלמדי שברחבי העיר איתרו מפקחי
הבנייה כ 9,000#עברות בנייה .נתוני בית המשפט לענייני מקומיי ירושלי מלמדי שבשני
 2008#2004נפתחו בו כ 6,200#תיקי בגי עברות בנייה ובגי אי#ציות לפסקי די על עברות
בנייה.
לבנייה הבלתי חוקית במזרח העיר מאפייני שוני מאלה של הבנייה הבלתי חוקית במערבה.
במזרח העיר נפוצה הקמת של בנייני שלמי ללא היתר ובניגוד להוראותיה של התכניות,
ואילו במערב העיר העברות הנפוצות ה בנייה בסטייה מהיתר ותוספות בנייה ללא היתר.
מומחי וגורמי פיקוח בעירייה מעריכי כי במזרח העיר נבנו משנת  1967אלפי מבני חדשי
בלתי חוקיי ,זאת נוס על תוספות בנייה בלתי חוקיות רבות מאוד .לפי הערכות של גורמי
הפיקוח בעירייה משנת  ,2004הבנייה הבלתי חוקית במזרח העיר התגברה מתחילת שנות התשעי
של המאה העשרי ,ומתחילת המאה העשרי ואחת נבני בשכונות מזרח העיר כ 1,000#מבני
בלתי חוקיי חדשי בכל שנה .הערכות אלה עולות בקנה אחד ע נתוני העירייה לשני #2004
 2008ולפיה ,בשני אלה איתרו מפקחי העירייה במזרח העיר כ 5,000#עברות בנייה.
 .2צוות התכנו של תכנית המתאר המקומית החדשה לירושלי) 14להל  #צוות התכנו( הכי
בשנת  2004דוח שבי היתר ניתח את תופעת הבנייה הבלתי חוקית במזרח ירושלי .בדוח זה
נכתב" :חלק ניכר מהבניה למגורי במזרח העיר ,נעשה מחו .למסגרת החוק וללא התאמה
למער התכנוני ,הקנייני והנורמטיבי" .עוד קבע הדוח כי "הבניה המסיבית הבלתי חוקית וחסרת
הבקרה ,והעדר פיתוח התשתית במקביל ,גורמי לנזקי מבניי ואורבניי שחלק בלתי
הפיכי".
בדוח נמנו כמה סיבות להיק הרחב של הבנייה הבלתי חוקית במזרח העיר ,ובה" :הכוונה של
פעילות פיתוח בלתי חוקית על ידי גורמי פוליטיי ,כלכליי כאחד ,הגורמי לכאוס תכנוני
ואורבני ,ולפגיעה באיכות החיי והסביבה"; "בעלויות קרקע מעורפלות והעדר רישו והסדר
__________________

14

תכנית המתאר המקומית לירושלי מס'  .2000התכנית נמצא בשלבי הכנתה האחרוני לפני אישורה
להפקדה בוועדה המחוזית.
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מקרקעי"; "ישימות נמוכה של תכניות"; "היעדר כלי תכנוניי ותקציביי בהיק סביר"
ו"העדר מדיניות תכנונית מוסכמת בי רשויות התכנו" .צוות התכנו המלי ,.בי היתר ,לטפל
בבעיית הבנייה הבלתי חוקית על ידי הכנת תכניות בנייה מפורטות ,הסדרת רישו הקרקעות
והגברת האכיפה של הוראות חוק התכנו והבנייה.
Ï˘ ‰‚È‡„ÓÂ ‰·Á¯ ‰ÚÙÂ˙Ó ˜ÏÁ ‡ÂÙ‡ ‡È‰ "ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰
·ÈÙÏ ˙È˘Ú ‰È‡ ‰ÈÈ·‰ ¯ÈÚ· ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÊ‡· .ÌÈÏ˘Â¯È È·Á¯ ÏÎ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ
˜ÏÁ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈÎ˙‰
‰ÈÈ·‰ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó·˘ Ô‡ÎÓ ,‰Î‰· ˙‡ˆÓ˘ ,¯ÈÚÏ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰È˙ÂÚÈ·˜Ó
.ÌÈÎ˙Ó‰ ÂÚ·˜˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ÔÂÎ˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙ÏÎÒÓ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2009ציינה העירייה כי היא נוקטת פעולות מערכתיות
בכמה תחומי כדי לצמצ את הבנייה הבלתי חוקית ,בי היתר באמצעות הכנת תכניות חדשות
המותאמות לצורכי הציבור ונוגעות לתופעת הבנייה הבלתי החוקית ובאמצעות שינוי ההלי
לקבלת היתר בנייה ,ובכלל זה קיצור זמ ההמתנה לקבלת ההיתר ,תרגו טפסי לשפה הערבית
והרחבת השירות הנית בשפה הערבית.
עוד ציינה העירייה כי בה בעת היא מגבירה את פעולות האכיפה כדי למנוע ביצוע עברות בנייה
חדשות .על פי נתוני העירייה ,פעולותיה הביאו לירידה בהיק עברות הבנייה במזרח העיר
ולעלייה בהיק הבנייה החוקית בשנת .2008
ÌÈ· ÔÈÈ„Ú ,˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ Û˜È‰· ‰„È¯È ‰ÏÁ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÂ˙ ÈÙÏ˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰ÈˆÓ‡Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ·Ó ˙Â¯˘Ú ‰˘· ‰˘ È„Ó
.‰ÓÂˆÓˆÏ Â‡ ‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ

הבנייה הבלתי חוקית בהקשר הכללארצי
תופעת הבנייה הבלתי חוקית חורגת מגבולותיה של ירושלי .עמדו על כ ועדות חקירה שבחנו
את התופעה ובה הוועדה הבי#משרדית לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי בראשותו
של יעקב מרקובי) .להל  #ועדת מרקובי ,(.שפרסמה דוח ב ,1986#והוועדה הבי#משרדית
לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל בראשותו של מר דב גזית )להל  #ועדת גזית(,
שפרסמה דוח ב .2000#ג ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי כוחות הביטחו
לבי אזרחי ישראלי באוקטובר  2000בראשות השופט תאודור אור )להל  #ועדת אור(,
שפרסמה את הדוח שלה ב ,2003#נתנה דעתה על תופעת הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי.
ה ועדת מרקובי .וה ועדת גזית עמדו על היקפה הרחב של הבנייה הבלתי חוקית .בדוח ועדת
גזית נקבע ש"הבנייה הבלתי חוקית היא מכת מדינה מזה שני ,ומדובר בעשרות אלפי מבני
בלתי חוקיי ושימושי חורגי לא מותרי בכל רחבי האר .".הקמתה של ועדת גזית וממצאיה
מלמדי שעד שנת  2000לא הצליחו רשויות האכיפה למגר את הבנייה הבלתי חוקית או לצמצמה,
והיא א התגברה.
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הסיבות לתופעה מורכבות ורבות .דוח ועדת גזית מנה כמה מה :בנייה בלתי חוקית כרוכה
ברווחי כלכליי ,נתפסת בציבור כעברה קלה ו"טכנית" ,ולעתי היא נובעת ממצוקת דיור
ומהיעדר תכניות מאושרות וקרקע לבנייה  #במיוחד במגזר הערבי.
ועדת גזית המליצה לנקוט פעולות להתמודדות ע הבנייה הבלתי חוקית ,ובה :קידו הליכי
תכנו ,אכיפה נמרצת כנגד עוברי עברות הבנייה והכשרה בדיעבד של חלק ניכר מהעברות בהלי
מיוחד שיוגבל בזמ .כמו כ המליצה הוועדה להגביר את האכיפה בדרג המחוזי והארצי ,להגביר
את הסנקציות הכלכליות כנגד עברייני בנייה ,ולבצע פעולות למניעת הבנייה הבלתי חוקית
באבה כדי לצמצ את הצור בהריסת בתי.
ופעולות לטיפול בה בעודה ִ
בשנת  2009פרס משרד מבקר המדינה דוח על הטיפול של משרדי ממשלה באכיפת דיני
המקרקעי .15מהדוח עולה כי תופעת הבנייה הבלתי חוקית באר .הולכת ומתעצמת  #באוגוסט
 2008נמנו כ 100,000#מבני לא חוקיי ,לעומת כ 62,000#באוגוסט  .2003עוד עולה מהדוח
שחלק ניכר מהחלטות הממשלה שהתקבלו בעקבות המלצות הוועדות האמורות לא בוצעו ,וכי
נמצאו ליקויי לא מעטי בפעולותיה של חלק מגופי המטה המופקדי על הנושא ברמה
הארצית והמחוזית .בי היתר נמצא כי במשטרה הוקמה יחידה מבצעית מיוחדת לסייע באכיפת
דיני המקרקעי ,ואול בשני  2008#2006היא מיעטה לעסוק בכ ולא סייעה די הצור בביצוע
פעולות אכיפה.

פעולות האכיפה במתח
ככלל ,תהלי האכיפה נחלק לשלושה שלבי עיקריי :שלב הפיקוח והחקירה ,שבו מאותרות,
מתועדות ונחקרות עברות על חוק התכנו והבנייה )או על חוקי אחרי ,כגו חוק העתיקות(;
שלב התביעה ,שבו מתגבשת החלטה לגבי נקיטת הליכי מינהליי או משפטיי בעניי עברות;
שלב השיפוט ,החל במקרי שבה מוגש לבית המשפט כתב אישו בגי עברות הבנייה.
האמצעי לאכיפת החוק כוללי כאמור עונשי מאסר וקנסות והוצאת צווי .החוק מקנה למוסדות
התכנו סמכות לנקוט ,בנסיבות המפורטות בו ,הליכי משפטיי או מינהליי בעניי עברות
בנייה .כ ,למשל ,רשאי מוסד תכנו להורות על הריסתו של מבנה בלתי חוקי בהלי מינהלי )צו
הריסה מינהלי( ,דהיינו ללא צור בהגשת כתב אישו וקיו משפט.
מתח "ג המל" כלול ,כאמור ,בשטח השיפוט של עיריית ירושלי ,ועל כ הפיקוח על הבנייה
בו נעשה על ידי הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה ירושלי )להל  #הוועדה המקומית( באמצעות
מפקחי בנייה מהמחלקה לפיקוח על הבנייה של העירייה )להל  #מחלקת הפיקוח(.16
פיקוח נועד ,בי היתר ,לעקוב אחר תהליכי הבנייה בעיר ולגלות בשלבי מוקדמי של הבנייה
א היא מבוצעת על פי היתר ועל פי התכניות שבתוק .היוע .המשפטי לעירייה ,העומד בראש
התביעה העירונית ,מוסמ להחליט על נקיטת אמצעי משפטיי במסגרת הלי האכיפה של חוק
__________________

15
16

מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .10245
על פי נתוני העירייה ,בפברואר  2009פעלו במחלקת הפיקוח  32מפקחי ,ושמונה מה פעלו בנפת
מזרח העיר המחולקת לכמה אזורי .על אזורי העיר העתיקה ודרומה היו מופקדי שני מפקחי.

693

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

התכנו והבנייה בתחו השיפוט של העיר ,וכאמור ,על הוועדה המקומית להיווע .בו ג בנקיטת
הליכי מינהליי.
פעולות האכיפה של הוועדה המקומית נתונות לפיקוחה של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה
ירושלי .הוועדה המחוזית רשאית ,בי היתר ,לבצע בעצמה פעולות לאכיפת חוק התכנו והבנייה
בירושלי במקרי בעלי חשיבות שבה הוועדה המקומית אינה מקיימת את חובותיה בנושא.
נוס על מוסדות התכנו ,ג לרשות העתיקות יש סמכות אכיפה ,מתוק חוק העתיקות וחוק רשות
העתיקות ,כיוו שהמתח הוא חלק מאתר עתיקות מוכרז.
העירייה והוועדה המקומית
2004 ˙˘ „Ú ÌÁ˙Ó· ‰ÙÈÎ‡‰
17

ממחקר שנעשה במכו ירושלי לחקר ישראל והתפרס בשנת  1981עלה שעד  1980נהרסו
בנייני לא חוקיי מועטי בירושלי ,ועיקר פעולות האכיפה נעשו באמצעות הטלת קנסות .על
פי המחקר ,פעולה יזומה להריסת מבני בלתי חוקיי החלה רק שנה לפני פרסומו.
ממסמכי שוני עולה כי במתח "ג המל" לא נקטה העירייה פעולות אכיפה עד  ,1995א
שמאז אישורה של תכנית עמ 9/ועד אותה שנה הוקמו בו כ 30#מבני ,וכי בשנת  1998איתרו
גורמי הפיקוח בעירייה כ 50#מבני לא חוקיי במתח ועד שנת  2004איתרו כ 80#מבני .עוד
עולה כי בספטמבר  2004דיווח מנהל אג רישוי ופיקוח בעירייה דאז כי נפתחו הליכי משפטיי
כנגד מחזיקי  43מבני במתח ,ומתוכ נהרסו כעשרה מבני.
הנתוני על היק העברות ועל המבני שנהרסו עולי בקנה אחד ע תצלומי האוויר מאות
השני .עוד עולה לגבי חלק ניכר מהמבני שנהרסו ,כי קמו תחתיה מבני בלתי חוקיי חדשי
שנדרש לנקוט הליכי בעניינ.
‰ÈÈ·‰ „‚Î ˙˜ÙÒÓ ˙Â˘ÈÁ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
¯Á‡Ï Ì‚ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰È·Ï˘· ‰˙Â‡ ÌÂÏ·Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰
˘.Ì‰È˙Á˙ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Ó ˙Ó˜‰ ‰ÚÓ ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
2009-2004 ÌÈ˘· ÌÁ˙Ó· ‰ÙÈÎ‡‰
 .1בשנת  2004התגברו פעולות האכיפה במתח ,לאחר שבשנת  2003יזמה העירייה הכנת
תכנית מתאר מפורטת שתסדיר את התכנו והבנייה במורדות הדרומיי של העיר העתיקה ,ובכלל
זה באתר "עיר דוד" .18מהנדס העיר דאז ,האדריכל אורי שטרית ,הורה לכלול בתחומי התכנית את
מתח "ג המל" ,כיוו שסבר שהמתח הוא חלק מהמכלול הארכאולוגי והנופי של "עיר דוד".
ג על פי תכנית זו יועד המתח להיות שטח ציבורי פתוח ,19ומהנדס העיר סבר שיש לפנות ממנו
את המבני הבלתי חוקיי הרבי .מהנדס העיר יז מהל לפינוי של תושבי המתח לאזורי
__________________

17
18
19
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אחרי בעיר באמצעות החלפת קרקעות והסדרת דיור חלופי לתושבי וא פנה בנושא זה
לגורמי כגו מינהל מקרקעי ישראל וקר קיימת לישראל ,אול המהל לא עלה יפה.
לאחר שלא הצליחה יזמת הפינוי ,פעל מהנדס העיר בנובמבר  2004להגברת האכיפה במתח .על
פי הנחייתו מופו עברות הבנייה במתח ,ובתיאו ע גורמי האכיפה  #מחלקת הפיקוח והיוע.
המשפטי לעירייה  #ננקטו הליכי כנגד חלק מעוברי העברות .היוע .המשפטי לעירייה קבע ביולי
 2005באישורו של היוע .המשפטי לממשלה כי לגבי מבני שנבנו לפני ) 1992כ 40#מבני( לא
יינקטו הליכי בשל הזמ הרב שחל מאז; ואול ברוב המכריע של בנייני אלה )כ 30#מבני(
נבנו תוספות בנייה בלתי חוקיות לאחר  ,1992ובעניי רוב נקטה העירייה הליכי.
ממסמכי שוני עולה כי בשני  2009#2004נקטה העירייה פעולות אכיפה שונות בעניי רוב
העברות שאותרו במתח .לפי נתוני העירייה ,מ 120#מבני לא חוקיי )ובכלל זה מבני שנבנו
לפני  1992ונוספו לה תוספות בנייה בלתי חוקיות( מטופלי כ) 85#כ (70%#בידי גורמי האכיפה
השוני והשאר אינ מטופלי .מהמבני המטופלי ננקטו הליכי משפטיי בעניינ של כ40#
מבני וכנגד שישה אחרי ננקטו הליכי מינהליי .20ההליכי )המשפטיי והמינהליי( הביאו
להריסת של תשעה מבני) 21ואול במקו שניי מה הוקמו מבני לא חוקיי חדשי ,וג
בעניינ ננקטי הליכי משפטיי(.
 .2בדיקת ההליכי המשפטיי נגד עוברי עברות הבנייה במתח "ג המל" העלתה כי ה
נמשכי שני מספר ;22חלק ניכר מה החלו בשני  ,2004#1998ורוב טר מוצו .התמשכות
נגרמת ,בדר כלל ,בגי בקשות של נאשמי לעיכוב ביצוע צווי ובגי אי#קיו צווי .עוד
העלתה הבדיקה כי במקרי לא מעטי הסכימה התביעה העירונית לדחיות ממושכות בביצוע
צווי ,ובסופו של דבר לא ביצעו אות הנאשמי .כתוצאה מכ ,על א המשאבי המושקעי
בהלי האכיפה על שלביו ,עומדי על תל מבני בלתי חוקיי רבי ,לעתי ג לאחר שהוצא
נגד צו הריסה .יצוי כי ביוני  2007פרסמה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה
הנחיות לתובעי בוועדה המחוזית של מחוז ירושלי ובוועדה המקומית בעניי מדיניות התביעה
הרצויה בנוגע לקביעת מועדי לביצוע של צווי ובנוגע לבקשות לדחיית מועד ביצוע ,וכי
באפריל  2008גיבש היוע .המשפטי לעירייה מדיניות מחמירה יותר בנוגע להסכמת התביעה למת
ארכות לביצוע צווי.
בנוגע להליכי מינהליי הועלה כי א שבמקרי לא מעטי איתרו מפקחי הבנייה את העברות
בשלב מוקד והוצאו צווי הריסה מינהליי ,לא נהרסו המבני בסופו של דבר ,זאת משו
שביצוע צווי הריסה מינהליי מוגבל לתקופה של  30יו ,ויש שתוק הצו פג קוד שהעירייה
הספיקה לבצעו .כמו כ היו מקרי שמחזיקי מבני ביקשו מבית המשפט להתלות את הצו,
וההלי המינהלי הפ להלי שיפוטי שנמש זמ רב ,לעתי יותר מעשר שני.

__________________

20
21
22

חלק מההליכי היו הליכי שהוחל בה לפני שנת .2004
מלבד המבני שנהרסו עד שנת .2004
התמשכות ההליכי אינה ייחודית למתח .על התמשכות ההליכי המשפטיי כנגד עברייני בנייה
ועל דר) ניהול נשמעה ביקורת בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניי #בטיחות מבני ומקומות
המשמשי את הציבור בראשות השופט )בדימוס( ורדימוס זיילר .בדוח הוועדה משנת  2003צוי #כי
אלפי תיקי ממתיני בצנרת של התובעי ,וג בבית המשפט ההליכי נמשכי זמ #רב מאוד ,לעתי
שני .כמעט כל פסקי הדי #נותני ארכה לביצוע צווי הריסה לתקופה ארוכה ודוחי עוד ועוד את
מועד ביצוע )עמ' .(141140
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¯ÒÓ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ˙ÂÈÁ„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÂÎ˙‰ ˙ÂÈÏÎ˙· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚÂ ˙Â¯·ÚÏ Ú‚Â· ÈÁÏÒ
ÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰Â ÌÈÚˆÓ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ë˜ 2009 ˙˘ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ
˙‚˘‰Ï Â‡È·‰ ‡Ï ‰ÈˆÓ‡Ó ,˙‡Ê ÌÚ ."ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó· ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï
˙ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó .ÁÂ˙Ù ÁË˘Î ÌÁ˙Ó‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ - ÔÂÎ˙‰ ˙ÈÏÎ
‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó·Â ,ÈÂˆÈÓÏ ÂÚÈ‚‰ Ì¯Ë Ì·Â¯Â ·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó ÌÈÈËÙ˘Ó‰
.‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ· ˙ÂÁ„Ï ‰˙ÓÎÒ‰ Ï˘· ¯·„· „È
˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ Ï˘Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
 .1כאמור ,הוועדה המחוזית רשאית ,בי היתר ,לבצע בעצמה פעולות לאכיפת חוק התכנו
והבנייה בעיר במקרי בעלי חשיבות שבה הוועדה המקומית אינה מקיימת את חובותיה בנושא.
הוועדה המחוזית ויחידת הפיקוח על הבנייה במחוז ירושלי של משרד הפני )להל  #יחידת
הפיקוח המחוזית( לא נקטו פעולות אכיפה כלשה במתח "ג המל" ,כיוו שלדעת הממונה על
יחידת הפיקוח המחוזית ,פעולותיה של הוועדה המקומית במתח לא הצריכו את התערבות היחידה.
יצוי שהממונה על יחידת הפיקוח המחוזית בח את פעולות האכיפה של העירייה במתח רק לאחר
שהתעוררה הסוגיה בדיו של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ביוני .2008
הממונה על יחידת הפיקוח המחוזית מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר " :2009אני
מוצא את טיפולה של העירייה בשני האחרונות )משנת  (2004כראוי ,במגבלות בקשות העיכוב
המטופלות בבתי המשפט והסיוע הנדרש להינת ע"י המשטרה".
על פי תקנות התכנו והבניה )דיווח על בניה שלא כדי( ,התשמ"ח ,1987#על ועדה מקומית לדווח
אחת לחודש ליושב ראש הוועדה המחוזית שבתחו סמכותה היא מצויה על בנייה במרחב התכנו
המקומי שנעשתה שלא כדי 23ועל אופ הטיפול בה.
··„ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ‰¯È·ÚÓ ‰È‡ ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰˜È
˙Â¯·Ú ÏÚ ÌÈÂ˙ ÊÂÎÈ¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈÏ
.Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˙·˜ÂÚ ‡È‰ ÔÈ‡Â ¯ÈÚ· ‰ÈÈ·‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯È·Ú‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„˙Â¯·Ú Û˜È‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏÂ ˙Â˜˙· ˘¯„Î ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÈÈ· ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ
ÏÚ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÁÂ˜ÈÙÏ ÒÈÒ· ‡È‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙¯·Ú‰ .¯ÈÚ· ‰ÈÈ·‰
˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡Ó ¯ÈÚ· ‰ÈÈ·‰ ˙Â¯·Ú ÏÚ ÌÈÂ˙ ÊÂÎÈ¯ ÔÎ ÂÓÎ .‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
.‰ÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ·˜ÚÓÂ Ô‰· ÏÂÙÈËÏ ˙ÏÎ˘ÂÓ
Í¯Âˆ‰ È„ ÂÏÚÙ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÁ˙Ó· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ Ï˘ ‰¯Â‚ÈÓÏ
˙Â¯Â‰Ï Û‡ Í¯Âˆ‰ ˙Ú·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰
.Â˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÔÓˆÚ· ËÂ˜Ï Â‡ ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ‰Ï
__________________

23

696

במקומות שלפי התכניות החלות עליה הבנייה אסורה.

עיריית ירושלי

 .2כאמור מתח "ג המל" הוא חלק מאתר עתיקות מוכרז שמתפרש על שטח גדול הכולל את
העיר העתיקה וסביבותיה ,והוא נתו לפיקוחה של רשות העתיקות .באתר עתיקות אסור לבנות
ללא אישור בכתב ממנהל הרשות; מאחר שמנהל הרשות לא אישר את הבנייה במתח ,עברות
הבנייה בו ה ג עברות על חוק העתיקות .לרשות נתונות בעיקר סמכויות פיקוח וחקירה כמפורט
24
בסעי  26לחוק הרשות .ממסמכי הרשות עולה כי משנת  1976נעשו פעולות האכיפה שלה
במתח ובסביבתו באמצעות הודעות על הפסקת עבודה )שנית להוציא בגי עבודות בעתיקה(25
ובאמצעות התראות ותלונות לגורמי אכיפה אחרי ,שלה סמכויות אכיפה נרחבות יותר ,כגו
העירייה והמשטרה .ע זאת ,ממסמכי הרשות עולה כי רוב המכריע של ההתראות האמורות נגעו
לאזור הסמו למתח כמו אתר תל "עיר דוד" ומקומות אחרי בכפר סלווא ,והתראות ספורות
נגעו לעברות על חוק העתיקות בשתי חלקות בלבד במתח "ג המל" .מכא שרשות העתיקות
כמעט לא השתמשה בסמכויותיה לפקח על הבנייה במתח ומיעטה להתריע על עברות הבנייה בו.
מנהל רשות העתיקות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2009כי ערכו של מתח
"ג המל" אינו מוטל בספק ,וכי על הרשות לפעול על פי סדר עדיפויות כיוו שברחבי ירושלי
אתרי חשובי רבי .עוד מסר כי במהל השני פיקחה הרשות על המתח ,רשמה דוחות
ושלחה מכתבי לראשי העירייה לדורותיה ולגורמי אכיפה אחרי ,וכי פעולותיה א הביאו
להריסת של שני מבני באתר .מנהל הרשות ציי כי הבנייה הבלתי חוקית נעשתה על פני השטח,
ולא הייתה פגיעה ממשית בעתיקות .בסיכו תשובתו כתב המנהל" :אינני סבור שהיינו צריכי
לפעול מעבר למה שפעלנו ,הג שהתוצאה הינה בנייה בלתי חוקית".
‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Í¯Âˆ‰ È„ ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ "ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó· ÌÈÈ˜ÂÁ È˙Ï·‰ ÌÈ·Ó‰ ·Â¯Ï Ú‚Â· ‰Ï
˙Â˜È˙Ú ¯˙‡Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ ÌÁ˙Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ,Â· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ Ï˘ ‰˙ÚÈÓÏ
.È‚ÂÏÂ‡Î¯‡ Í¯Ú ÂÏ ˙ÒÁÈÈÓ ˙Â˘¯‰˘ Ê¯ÎÂÓ

ביצוע צווי הריסה
פעולות האכיפה במתח "ג המל" כוללות ,כאמור ,הוצאת צווי מינהליי או שיפוטיי
להריסה של מבני בלתי חוקיי בו ,וככלל ,ביצוע הצווי מוטל על הנאשמי .ואול ,כאמור
לעיל ,נמצא כי במקרי לא מעטי לא ביצעו נאשמי צווי שיפוטיי להריסת מבני ,ובעקבות
כ הגישה נגד העירייה כתבי אישו ,וכי ג צווי מינהליי רבי שהוצאו לא בוצעו.
התופעה של אי#ביצוע צווי הריסה )שיפוטיי ומינהליי( אינה ייחודית למתח .הבדיקה העלתה
כי א שברחבי העיר קיימי אלפי מבני ותוספות בנייה בלתי חוקיי וא על פי שמשנת 2004
נעשות מאות עברות בנייה מדי שנה בשנה ,חלק קט בלבד מהמבני הבלתי חוקיי נהרסי.
מנתוני העירייה עולה כי בשני  2008#2004היא ביצעה  114הריסות בשנה בממוצע בכל רחבי
העיר ,רוב מתוק צווי הריסה מינהליי .נתוני משרד הפני מלמדי שיחידת הפיקוח המחוזית
ביצעה במזרח העיר בכל אחת מאות שני  11הריסות בממוצע .לדברי גורמי הפיקוח והאכיפה
בעירייה ובמחוז ירושלי ,הריסת מבני היא אמצעי אכיפה שקשה ליישמו מסיבות מגוונות ובה:
__________________

24
25

רשות העתיקות הוקמה ב 1989מתוק' חוק רשות העתיקות ,וקוד לכ #נעשה הפיקוח על ידי אג'
העתיקות במשרד החינו) והתרבות.
כמשמעותה בחוק העתיקות.
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פרק הזמ הקצר הקצוב לביצוע צו הריסה מינהלי ,הצור לתא את פעולת ההריסה ע המשטרה,
מחסור באמצעי והליכי שננקטי לעיכוב ההריסות.
סיבה נוספת לבעייתיות של אמצעי אכיפה זה היא שביצוע של רוב צווי ההריסה השיפוטיי
מוטל על הנאשמי בבנייה הבלתי חוקית ,ובמקרי רבי ה אינ מצייתי לצו ההריסה .במקרי
כאלה ננקטי נגד הליכי משפטיי בגי אי#ציות ,ואול ג הליכי אלה נמשכי שני רבות,
ובשל כ מבני בלתי חוקיי רבי נותרי על כנ .יצוי כי העירייה רשאית לבקש מבית משפט
שצווי הריסה שיפוטיי יבוצעו על ידה )ולא על ידי הנאשמי( ואול היא ממעטת לעשות כ.
ÈÂÂˆ ‰ÓˆÚ· Úˆ·Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó ˘˜·Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÚÂˆÈ·· ‰˙ËÈÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,¯˙ÂÈ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÈËÂÙÈ˘ ‰ÒÈ¯‰
הבעיה של אי#קיו צווי הריסה קיימת בכל חלקי האר ..בדוח ועדת מרקובי ,.העוסק בתקופה
שעד שנת  ,1986צוי כי ברחבי האר .לא בוצעו אלפי צווי הריסה .26ג בביקורת מבקר המדינה
בנושא אכיפת דיני המקרקעי 27הועלו מחדלי בביצוע של צווי הריסה במקומות שוני באר..
סוגיית הריסת המבני נדונה בדוח ועדת גזית )שפורס כאמור בשנת  ,(2000ומסקנת הוועדה
הייתה כי יש לנקוט אמצעי זה באופ מוגבל ולהגביר את האכיפה על ידי סנקציות כלכליות
שיהפכו את הבנייה הבלתי חוקית לבלתי משתלמת מהבחינה הכלכלית.
˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰˘„Á‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ ˙ÂÂˆ ÁÂ„Ó
˘È ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏÂ ,‡„≈¯‚ ˙ÂÈÏÎÏÎ ÔÈ‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ·Ï
.‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï ÌÂ˜Ó
יצוי כי במאי  2003החלה העירייה לנקוט אמצעי אכיפה ניסיוני שיזמה המחלקה המשפטית
בעירייה  #תפיסת כלי המשמשי לביצוע עברות בנייה .בעקבות הניסיו שנצבר כתוצאה
מהפעלתו של אמצעי אכיפה זה החליט היוע .המשפטי לממשלה ביוני  2007למסדו ולקבוע
הנחיות לנקיטתו.
˙ËÈ˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰˙ÓÊÈ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˜ÏÁ ÏÎÒÏ Û‡Â Ô·ƒ‡· Ô„ÂÚ· ‰ÈÈ·‰ ˙Â¯·ÚÓ ˜ÏÁ· ÏÙËÏ ¯˘Ù‡Ó˘ ÛÒÂ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ
.Ô‰Ó

__________________
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להרחבה בעניי #זה ראו מאמרו של יאיר הורובי" ,,אכיפת חוקי התכנו #והבנייה  צווי הריסה",
 ,ËÈÏ˜¯Ù‰לז ,עמ'  .387במאמר נכתב כי "מי שניגש לאכיפה ולהריסה שנתיישלוש שני או יותר
לאחר השלמת הבנייה ,נתקל בחומת העובדה המוגמרת ,ועל כ #טוב הרבה יותר להפעיל את מיגוו#
האמצעי הקיימי אל מול בנייה בלתי חוקית הנמצאת באיבה".
מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .10245

עיריית ירושלי

הליכי שננקטו במקביל לפעולות האכיפה
ניסיו התושבי במתח להכשיר את הבנייה
יזמת האכיפה המוגברת ,שהחל בה בשנת  2004מהנדס העיר דאז ,נדונה בוועדת הפני ואיכות
הסביבה של הכנסת ביוני  .2005חברי הוועדה שהשתתפו בדיו מתחו ביקורת על מדיניות האכיפה
של העירייה במתח וקראו לעירייה להגיע לפתרו מוסכ ע התושבי ולהימנע מהריסת בתי.
נציג העירייה הודיע בדיו כי ראש העירייה דאז ,מר אורי לופוליאנסקי ,פרס הודעה לעיתונות
ולפיה הוחלט על הקמת ועדה משותפת ע התושבי כדי לבחו את הבעיות.
לאחר שהגבירה העירייה את פעולות האכיפה במתח "ג המל!" ובעקבות נכונות של גורמי
בעירייה לבחו חלופות לתכנו המתח ,הכינה קבוצה של תושבי הגרי במתח תכנית מתאר
מפורטת 28שתאפשר להכשיר את הבנייה במתח ,ואול בפברואר  2009דחתה הוועדה המחוזית
את תכנית.
מתכננת התכנית טענה בדיו שקיימה הוועדה כי התכנית הוכנה בעידודה של העירייה כדי למצוא
פתרו לבנייה הבלתי חוקית במתח .בא כוח של התושבי שהגישו את התכנית טע בדיו שעל
פי סיכומי פגישה בי התושבי ובי העירייה ועל פי טיוטת הסכ ביניה התחייבה העירייה
לאמ #את התכנית שיכינו התושבי להכשרת הבנייה ולהביאה לאישור סופי בוועדה המחוזית,
אול ההסכ האמור לא נחת .עוד טע שהתכנית מציעה להכשיר ,בי היתר ,מבני שנבנו לפני
 ,1992ושעל פי מדיניות האכיפה של העירייה היא אינה נוקטת הליכי בנוגע למבני אלה.
יצוי כי בתצהיר שהגישה העירייה לבית המשפט לענייני מקומיי בשנת  2007בעניי אחר היא
הבהירה כי "על מנת לנסות למנוע עבירות בניה חדשות במזרח העיר ,הועלו רעיונות והתקיימו
פגישות בכדי להגיע להסכמה בגיבוש 'אמנות' בי תושבי השכונות במזרח העיר לעיריית
ירושלי ...למעט אמנה אחת בשכונת אלטבל שבבית חנינא לא נחתמה 'אמנה' אחרת או התגבש
הסדר כלשהוא בשכונות מזרח העיר ,בכלל זה ]במתח[".29
הוועדה המחוזית דחתה את התכנית ,בי היתר מהנימוקי האלה :השטח שעליו היא חלה מיועד,
על פי התכניות שבתוק* ,להיות שטח פתוח ,ו"מדובר באזור בעל ערכי היסטוריי ותרבותיי";
אישור התכנית יפגע בעיקרו התכנוני ולפיו צרי! להישמר חי #ירוק בי העיר העתיקה וסביבותיה,
וכ יפגע ברצ* השטחי הפתוחי; התכנית מנוגדת לאיסור לבנות בוואדיות ובעמקי בירושלי.
מפרוטוקול הדיו עולה כי הוועדה המחוזית הכירה בכ! שאופיו של השטח כשטח פתוח נפגע
כתוצאה מבנייה בלתי חוקית ו"מהעדר אכיפה מצד עיריית ירושלי" ,כלשונה ,ואול דר!
פעולתה של העירייה אינה מצדיקה ,לדעת הוועדה ,את אישור התכנית.
בפברואר  2009כתב מנהל מרחב ירושלי ברשות הטבע והגני למתכננת המחוז כי עמדתה של
הרשות היא שיש לשלול באופ מוחלט בינוי בשטח "ג המל!" ,וכי ממצאי החפירות בסמו!
למתח מצביעי על פוטנציאל מדעי ותיירותי .עוד כתב" :השטח מיועד להרחבת תחו הג
הלאומי סובב חומת ירושלי על פי תוכנית מתואמת ע עיריית ירושלי".
על פי תכנית המתאר המקומית החדשה לירושלי החלה על כל מרחב ירושלי והנמצאת בשלבי
הכנתה האחרוני לפני אישורה להפקדה בוועדה המחוזית ,מתח "ג המל!" מיועד להיות "שטח
__________________

28
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תכנית מס' "  11641שכונת מגורי קיימת באלבוסת ,#סילווא."#
ראו עת" )ירושלי(  ,'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ' 'Á‡Â ‰·Â„¯Â˜ 1084/07תקדי.#
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פתוח" ,בדומה למה שנקבע בתכנית המתאר עמ 9/התקפה ,ולפי תקנו התכנית הבנייה בשטח
פתוח אסורה.
מ האמור לעיל עולה כי ניסיונ של התושבי להכשיר באמצעות תכנית חדשה את הבנייה הבלתי
חוקית במתח לא צלח ,וכי עמדת מוסדות התכנו היא שאי לשנות את ייעודו של המתח משטח
פתוח לשטח בנוי.
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ· ‰ÈÚ· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÓÚ‰ ÁÎÂ ˙‡Ê .ÁÂ˙Ù ÁË˘ ˙ÂÈ‰Ï „È˙Ú ÂÏÂÎ ÌÁ˙Ó‰ ‰ÈÙÏ˘ ,ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰˘„Á‰
ÌÁ˙Ó· ÌÈ·Ó‰Ó Ú·¯Î È·‚Ï ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÂË˜ÈÈ ‡Ï ‰ÈÙÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰
)˘·.ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Ó ˙ÒÈ¯‰ ˙ÂÚÂÓ ¯˘‡ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÏ·‚Ó Ï˘·Â ,(1992 ÈÙÏ Â

תכנית המתאר המפורטת למורדות הדרומיי של העיר העתיקה
בד בבד ע הכנת התכנית האמורה לעיל על ידי התושבי ופעולות האכיפה ,המשיכה העירייה
בקידומה של תכנית המתאר המפורטת למורדות הדרומיי של העיר העתיקה  -שעד שנת 2007
כללה בתחומה את מתח "ג המל!" .ממסמכי העירייה עולה כי על פי הוראת גורמי התכנו
המקצועיי בעירייה הוצא מתח "ג המל!" מגבולות התכנית ,שכ בתכנית זו היה על המתכנני
לקבוע א המבני הבלתי חוקיי יסומנו כמיועדי להריסה או יוכשרו .מאחר שא* אחת משתי
הבררות הללו אינה פשוטה ליישו ,העדיפו המתכנני שלא להכריע בנושא במסגרת הכנת
התכנית ,על א* קביעת מהנדס העיר בעבר כי "ג המל!" ועיר דוד ה יחידה ארכאולוגית אחת,
וכי האתרי קשורי זה בזה ויש לתכננ כיחידה אחת )ראו לעיל בפרק על פעולות האכיפה(.

✯
בתשובות העירייה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2009וממרס  2010נמסר כי ראש העירייה
שות* לעיקר המסקנות שהוצגו בחוות דעת זו וכי העירייה נכונה לפעול באופ מקצועי ועל בסיס
מדיניות שקופה כדי לחולל שינוי אמיתי בתחו .עוד נמסר" :מיד ע כניסתו לתפקיד של ראש
העיר מר ניר ברקת ,הנחה ראש העיר את גורמי התכנו בעירייה לקד תכנו לפיתוח תיירותי
למתח ג המל! ...בשלוב מסחר ,מגורי והשקעה בתשתית הציבורית" .עוד מסרה העירייה כי
התכנו נעשה בתיאו ע נציגי התושבי באזור ,וכי ע סיומו יובאו התכניות לדיו בוועדה
המקומית ובוועדה המחוזית כדי לממשו .העירייה הוסיפה כי בתו! כ! נעשות פעולות אכיפה
המביאות בחשבו את אפשרות הכשרת של עברות הבנייה מצד אחד ואת הצור! להרתיע עברייני
בנייה מצד אחר.
במועד סיכו הביקורת ,יוני  ,2010אישרה הוועדה המקומית להעביר לאישורה של הוועדה
המחוזית תכנית חדשה החלה על רוב שטח המתח .30לפי תכנית זו יוכשרו רוב המבני הבלתי
חוקיי הכלולי בה והשאר ייהרסו.
__________________
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סיכו
˙Â¯·Ú È¯·ÂÚ „‚Î ÌÈÂ˘ ÌÈÚˆÓ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ë˜ ,2004 ˙˘Ó ¯˜ÈÚ· ,˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
È˙Ï·‰ ÌÈ·Ó‰ ˙È·¯Ó ÂÓ˜˘ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ‰Ê ‰È‰ ÌÏÂ‡ ,"ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó· ‰ÈÈ·‰
,·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó ˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙Â¯·Ú Ï˘ ÔÈÈÚ· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ .ÌÁ˙Ó· ÌÈÈ˜ÂÁ
.Ô‰È„ÚÈ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â‚È˘Ó ÔÈ‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ
ÔÂÎ˙‰ ˙¯„Ò‰ - ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÏÎ˙ ˙‚˘‰· ˙Ú‚ÂÙ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰
˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÏÏÎ‰ ˙·ÂËÏÂ Ë¯Ù‰ ˙·ÂËÏ ‰ÈÈ·‰Â
˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ .ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ÏÎ˘ÂÓ‰ ÌÏÂˆÈ ÏÚÂ ‰·È·ÒÂ ÛÂ ÈÎ¯Ú ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ
ÏÎ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ· Ï˘ ‰·Á¯ ‰ÚÙÂ˙Ó ˜ÏÁ ‡È‰ ÌÈÏ˘Â¯È·Â "ÍÏÓ‰ Ô‚" ÌÁ˙Ó·
.ı¯‡‰
‡È·‰ÏÂ ÌÈ·˘Â˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÈÎÂÎÈÁ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÈÓ¯Â‚ Â˘ÚÈ ·ÂË ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂˆ¯ È˙Ï· ˙ÂÚÙ˘‰ÏÂ È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò· ‰ÚÈ‚ÙÏ
˙Ú· ‰·Â ‰·ƒ‡· ‰„ÂÚ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ ˙ÓÈÏ·Ï Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Â·ÈÁ¯È Ì‡ ‰ÙÈÎ‡‰
,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ Ï˘ ‰ÈÎ¯ˆ· ˙Â·˘Á˙Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ ÈÙÏÂ ˜ÂÁÎ ‰ÈÈ· „Â„ÈÚÏ ÌÈÎÈÏ‰ ÂË˜È
.ÔÂÎ˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ‰ÈÈ· È¯˙È‰ Ô˙Ó Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰ ÔÂ‚Î
ÌÈÏ˘Â¯È È·Á¯· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ Ï˘ ·Á¯‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,˙Â·¯ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ·Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂÂ
‰¯Â„Ò ˙ÂÈÈ„Ó ˘·‚Ï ,¯ÈÚ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‰
ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï ,‰ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈËÏ
.‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ,Â˙Ú„
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עיריית או אל פח
התקשרויות לביצוע פרויקטי ,רישוי עסקי
והקמת אזור התעשייה
תקציר
או אל פח קיבלה מעמד של עיר בשנת  ,1985והיא העיר השנייה בגודלה במגזר
הערבי .תחו שיפוטה של עיריית או אל פח )להל  העירייה( משתרע על
כ 25,650דונ .בדצמבר  2009מנתה אוכלוסיית או אל פח ,לפי נתוני העירייה,
כ 46,000נפש .ראש העירייה ,מר ח'אלד אגבאריה ,מכה בתפקיד החל מדצמבר
 .2008מועצת העירייה מונה  16חברי ,לרבות ראש העירייה.
בהתא לסמכותה לפי סעי(  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת
העיריות( ייסדה העירייה בפברואר  1995את החברה הכלכלית לפיתוח או אל פח
בע"מ )להל  החברה הכלכלית(.
מטרותיה של החברה הכלכלית ,על פי תזכיר ההתאגדות שלה ,ה בי השאר ליזו,
לתכנ ,להכי ולקד תכניות לפיתוחה הכלכלי של או אל פח .החברה הכלכלית
אמורה ג לעסוק בפיתוח של מקרקעי השייכי לעירייה וכ ליזו ולתכנ הקמת
מרכזי מלאכה ,מסחר ,תרבות ונופש.

פעולות הביקורת
בחודשי ינוארנובמבר  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות
העירייה והחברה הכלכלית ועל חשבונותיה .הביקורת התמקדה בנושאי האלה:
הקמת מרכז מסחרי )רויאל סנטר( ,התקשרות לש הקמת השוק העירוני וניהולו
באמצעות החברה הכלכלית ,התקשרות לש הקמת מרכז ספורט )אלואחה(
והפעלתו ,הקמת אזור תעשייה ורישוי עסקי .הבדיקה נעשתה בעירייה ,ובדיקות
השלמה נעשו בוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עירו )להל  הוועדה המקומית(.
בתוק( סמכותו לפי סעי(  (7)9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[,
החליט מבקר המדינה בספטמבר  2009להפעיל את ביקורת המדינה על החברה
הכלכלית.
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עיקרי הממצאי
פרויקט מבנה מסחרי )רויאל סנטר(
ה ה ת ק ש ר ו ת  :בינואר  2006חתמה העירייה באמצעות החברה הכלכלית על
הסכ קומבינציה ע חברה א' )להל  היז( ,ולפיו היז התחייב לבנות על חשבונו
מבנה מסחרי )להל  המבנה( באופ שימומשו מלוא שיעורי הבנייה המותרי בו
לפי תכנית הבנייה המפורטת החלה על המגרש .חלקה של העירייה יהיה בשיעור
של  55.75%מזכויות החכירה במבנה ובמגרש ,וחלקו של היז   44.25%מה.
א י ש ו ר ע ס ק ת ה ק ו מ ב י נ צ י ה ב י  ה ע י ר י י ה ו ב י  ה י ז   :העירייה
לא קיבלה מראש את אישור שר הפני לעסקה כפי שנקבע בסעי( )188א( לפקודת
העיריות .רק בפברואר  ,2009בעקבות תחילת ביצועה של הביקורת ,פנתה העירייה
למשרד הפני לקבלת אישורו לעסקה בדיעבד .באפריל  2010נת משרד הפני את
אישורו לעסקה.
מ ס מ כ י ר ה  :העירייה לא דיווחה על העסקה לשלטונות המס כמתחייב מהוראות
סעי( 72ח)א( לחוק מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה( ,התשכ"ג ,1963ולא שילמה
לה שו סכו במסגרת מס המכירה המגיע ממנה כמתחייב מסעי( 72ז לאותו חוק.
ה י ט ל ה ש ב ח ה  :האופ שבו הוועדה המקומית אפשרה ליז לשל את סכו
היטל ההשבחה  פריסתו לעשרה תשלומי  לא עלה בקנה אחד ע הוראת סעי( 3
לתקנות התכנו והבנייה )ערובות להבטחת תשלו היטל השבחה ודחיית תשלומי(,
התשמ"א.1981
ז כ ו י ו ת ה ב נ י י ה  :בפועל בנה היז שטח הקט בכ 470מ"ר מזה שהתחייב
לבנות על פי ההסכ .העירייה לא דרשה מהיז לבנות את מלוא שיעורי הבנייה
שהוא התחייב לבנות ,ועקב כ 0קיבלה לידיה מבנה ששטחו קט מזה שהתחייב
היז לבנות עבורה על פי ההסכ.
פ י ק ו ח ע ל ה ב נ י י ה  :העירייה לא מינתה מפקח מטעמה כדי להשגיח על
מהל 0הבנייה ועל איכותה ולא דאגה לדרוש מהיז מפרט טכני לביצוע הבנייה ,א(
שהדבר נקבע בהסכ.
ח נ י ה  :היז השלי את המבנה בלי שהכשיר את מקומות החניה שסומנו על גג
המבנה בהתא לפתרו החניה שנדרש בהיתר הבנייה .רק בעקבות הביקורת החלה
הוועדה המקומית בנקיטת צעדי כדי לחייב את היז להסדיר עניי זה.

פרויקט השוק העירוני

ה ה ת ק ש ר ו ת  :בפברואר  2005חתמה החברה הכלכלית על הסכ ע חברה ב'
)להל  החברה הזוכה( להקמת שוק עירוני על חלקת אדמה שחכרה העירייה
ממינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י( .בהסכ התחייבה החברה הזוכה להקי
את השוק העירוני על חשבונה ולשל לחברה הכלכלית דמי שכירות שנתיי לפרק
זמ של  15שני .בתמורה תקבל החברה הזוכה את הזכות לנהל את השוק העירוני
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יומיי בשבוע ,ואילו בשאר ימות השבוע יהיה שטח השוק פתוח לציבור וישמש
לחניית כלי רכב.
ב י צ ו ע ה ב נ י י ה  :החברה הזוכה בנתה תוספות בנייה בחריגה מהיתר הבנייה
ומההסכ ע החברה הכלכלית ,ובכלל זה מבנה שירותי ,משרדי ,חדר תפילה
וחדר חשמל וכ הציבה כמה מכולות )קונטיינרי(.
במרס  2008אישר מפקח מטע הוועדה המקומית שהבנייה בוצעה בהתא להיתר,
ובהתא לכ 0הנפיקה הוועדה המקומית לחברה הזוכה "טופס  ,"4וזאת בניגוד
לחוק.
ח י ב ו ר ח ש מ ל  :העירייה אפשרה את חיבור השוק העירוני ללוח החשמל של
מגרש הכדורגל בלי לקבל לכ 0אישור מחברת החשמל כמתחייב באופ שעלול היה
לסכ את בטיחות הציבור.
ה פ ע י ל ו ת ב ש ט ח ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י  :החברה הזוכה שינתה את עיסוקה
במתח השוק העירוני וניהלה בו ג אירועי שלא לפי ההסכ בינה ובי החברה
הכלכלית .העירייה והחברה הכלכלית לא נקטו פעולות למניעת הסבתו של מתח
השוק לג אירועי.
ר י ש ו י ה ש ו ק ו ג  ה א י ר ו ע י   :השוק העירוני פעל ללא רישיו עסק מאת
רשות הרישוי שהיא ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכ .0ג ג האירועי נוהל
ללא רישיו עסק .העירייה לא אכפה את חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968ולא
נקטה צעדי נגד החברה הזוכה על שפעלה ללא רישיו.
ח ו ב ו ת ה ח ב ר ה ה ז ו כ ה ל ע י ר י י ה ו ל ח ב ר ה ה כ ל כ ל י ת  :החברה
הכלכלית לא דרשה מהחברה הזוכה לשל לה דמי שכירות בגי פרק הזמ שבי מאי
 2005לדצמבר  ,2006וא( לא חייבה אותה במועד בהוצאות תכנו בס 10,000 0ש"ח
כמתחייב מהחוזה ביניה .העירייה לא חייבה את החברה הזוכה בארנונה עבור
השוק העירוני בגי פרק הזמ שבי אוגוסט  2005לאוגוסט  .2006חובות הארנונה של
החברה הזוכה עבור ג האירועי לפרק הזמ שבי ספטמבר  2006ליולי 2009
וחובותיה בגי איתשלו עבור צריכת המי של ג האירועי בפרק הזמ האמור
הסתכמו בכ 550,000ש"ח בלי שהעירייה נקטה את אמצעי האכיפה העומדי
לרשותה לגביית חובות אלה.

פרויקט מרכז הספורט )אלואחה(
ה ה ת ק ש ר ו ת  :ביוני  2000חתמה העירייה ע יז א' )להל  היז( על הסכ
להקמת מרכז ספורט ונופש )להל  הפרויקט( על חלקת אדמה שחכרה העירייה
מממ"י .בהסכ נקבע כי הפרויקט יוק מכספי היז ובתמורה יקבל היז זכויות
חכירה ל 49שנה וישל לעירייה דמי חכירה.
ש י מ ו ש ב מ ב נ ה ש ל א ב ה ת א  ל ה י ת ר  :בשנת  2005החל היז לערו 0על
המדשאות אירועי וחתונות שלא לפי היתר הבנייה וההסכ.
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ח י ב ו ר מ ר כ ז ה ס פ ו ר ט ל ח ש מ ל  :העירייה אפשרה למרכז הספורט
להתחבר לרשת החשמל של מגרש הכדורגל השיי 0לה ,שלא לפי חוק משק החשמל.
מרכז הספורט היה מחובר לרשת מאוגוסט  2003עד אוגוסט  .2006העירייה לא פעלה
מיד לגביית הוצאות החשמל שנגרמו לה בעקבות החיבור ,וגבתה אות בתשלומי
שנפרסו על פני שנתיי וחצי.
היז ביצע חריגות בנייה הנוגעות למידותיה של בריכת השחייה ,מבנה הכניסה
וחדר החשמל ,וכ הקי ארבע הצללות ששטח הכולל כ 1,800מ"ר ,א( שה לא
צוינו בבקשת הבנייה .הוועדה המקומית אישרה ליז להתחבר לרשת החשמל
הציבורית למרות חריגות הבנייה האמורות וא( שהוא לא קיי את התחייבותו
להגיש לוועדה המקומית בקשה חדשה להיתר )תכנית שינויי(.
ח ו ב ו ת ה י ז  ל ע י ר י י ה  :העירייה החלה לחייב את היז בארנונה רק כשנה
וחצי לאחר מועד פתיחת מרכז הספורט .חובות הארנונה של היז לעירייה וכ
חובותיו לעירייה בגי איתשלו עבור צריכת המי הסתכמו ליולי  2009בכ1.47
מיליו ש"ח ,וחובותיו בגי איתשלו דמי חכירה הסתכמו לאותו מועד בכ165,000
ש"ח ,אול העירייה לא פעלה לגביית כמתחייב.
ר י ש ו י מ ר כ ז ה ס פ ו ר ט  :היז פעל לרישוי חלק מהמתקני הפועלי במרכז
הספורט .המסעדה וג האירועי לא אושרו להפעלה ,וה פועלי ללא רישיו עסק
כמתחייב .העירייה לא פעלה לאכיפת החוק ולא הפעילה את האמצעי העומדי
לרשותה כדי להסדיר את הרישוי או לסגור את המסעדה וג האירועי.

אזור התעשייה
העירייה לא הביאה להחלטה במועצת העירייה את נושא פיתוח אזור התעשייה ,וכ
את נושאי תקצובו וביצועו באמצעות משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל 
משרד התמ"ת( .העירייה א( לא עיגנה זאת בהסכ בינה ובי משרד התמ"ת
המסדיר את אופ ההקמה ואת תנאיה והקובע לוחות זמני להשלמת פיתוחו של
אזור התעשייה ולמסירתו לעירייה.
משרד התמ"ת לא קבע לעצמו מועד לסיו העבודות ולשיווק אזור התעשייה .בעת
הביקורת נמצא כי העבודות במקו נמשכות למעלה מחמש שני ומתוכנני שלבי
נוספי שטר הוחל בביצוע.

רישוי עסקי
ע ס ק י  ה פ ו ע ל י  ל ל א ר י ש י ו   :בתחו שיפוטה של העירייה פועלי
כ 700עסקי טעוני רישוי ,וכ 500מה פועלי ללא רישיו עסק .בעליה של 350
מ 500העסקי שאי לה רישיונות עסק לא הגישו בקשות לרישיו עסק ,ואילו
 150העסקי הנותרי לא מילאו את התנאי שדרשו מה הגורמי המאשרי.

706

עיריית או אל פח

בעיר רווחת תופעה של גידול בעלי חיי בתו 0שכונות מגורי ובחצרות הבתי ,ה
לשימוש פרטי וה לשימוש מסחרי ,והדבר הוא בגדר מטרד וא( עלול לגרו
למפגעי תברואתיי וסביבתיי.
מגדלי בעלי החיי לשימוש מסחרי היו אמורי לבקש רישיו עסק לגידול ולעמוד
בתנאי שנקבעו בתוספת לצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה.1995
ואול ה פעלו ללא רישיונות עסק ,והעירייה לא אכפה את הוראות החוק ולא פעלה
לסגירת הרפתות והדירי שפעלו בתחו שיפוטה.

סיכו והמלצות
על העירייה והחברה הכלכלית ,המבצעת מטעמה התקשרויות ע יזמי לביצוע
פרויקטי משותפי ,לחייב את היזמי שעמ חתמה העירייה על הסכמי לקיי
את התחייבויותיה.
העיכוב בהקמת אזור התעשייה באו אל פח ,המתמש 0כמה שני ,פוגע בקידו
האינטרסי הכלכליי של העיר .השלמת הפרויקט עשויה לצמצ את מטרדי
הרעש והריח ואת הפגיעה בבריאות הציבור שגורמי כמה מהעסקי הפועלי
במקו.
על העירייה לנקוט ביתר שאת את כל האמצעי העומדי לרשותה לאכיפת הוראות
החוק על העסקי הפועלי ללא רישיו.
על הוועדה המקומית לחייב את היזמי לפעול בהתא להיתרי הבנייה ולא לאפשר
חריגות בנייה במקרקעי שבמרחב התכנו שלה.

♦
מבוא
או אל פח קיבלה מעמד של עיר בשנת  ,1985והיא העיר השנייה בגודלה במגזר הערבי .תחו
שיפוטה של עיריית או אל פח )להל  העירייה( משתרע על כ 25,650דונ .בדצמבר 2009
מנתה אוכלוסיית או אל פח ,לפי נתוני העירייה ,כ 46,000נפש ,כול מוסלמי .ראש העירייה,
מר ח'אלד אגבאריה ,מכה בתפקיד החל מדצמבר  .2008מועצת העירייה מונה  16חברי ,לרבות
ראש העירייה.
בפברואר  1995ייסדה העירייה בהתא לסמכותה לפי סעי(  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח
חדש[ )להל  פקודת העיריות( ,את החברה הכלכלית לפיתוח או אל פח בע"מ )להל  החברה
הכלכלית(.
מטרותיה של החברה הכלכלית ,על פי תזכיר ההתאגדות שלה ,ה בי השאר ליזו ,לתכנ ,להכי
ולקד תכניות לפיתוחה הכלכלי של או אל פח .החברה הכלכלית אמורה ג לעסוק בפיתוח
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של מקרקעי השייכי לעירייה וכ ליזו ולתכנ את הקמת של מרכזי מלאכה ,מסחר ,תרבות
ונופש.
בתוק( סמכותו לפי סעי(  (7)9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ ,החליט מבקר
המדינה בספטמבר  2009להפעיל את ביקורת המדינה על החברה הכלכלית.
בחודשי ינוארנובמבר  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות העירייה והחברה
הכלכלית ועל חשבונותיה .הביקורת התמקדה בנושאי האלה :הקמת מרכז מסחרי )רויאל
סנטר( ,התקשרות לש הקמת השוק העירוני וניהולו באמצעות החברה הכלכלית ,התקשרות לש
הקמת מרכז ספורט )אלואחה( והפעלתו ,הקמת אזור תעשייה ורישוי עסקי .הבדיקה נעשתה
בעירייה ובדיקות השלמה נעשו בוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עירו )להל  הוועדה
המקומית(.

פרויקט מבנה מסחרי )רויאל סנטר(
באוקטובר  2005פרסמה החברה הכלכלית מכרז לקבלת הצעות מיזמי להקמת מבנה מסחרי על
חלקת אדמה בשטח  2,096מ"ר שחכרה העירייה ממינהל מקרקעי ישראל )להל  המגרש( .במכרז
נקבע כי המבנה יוק מכספי היז ,וכי בתמורה הוא יקבל חלקי מהמבנה המסחרי ומזכויות
החכירה במגרש כפי שיסכמו ביניה העירייה והיז )להל  עסקת הקומבינציה( .עוד נקבע
במכרז כי המבנה מיועד להשכרה ,וההכנסות שיהיו לצדדי מהשכרתו יחולקו ביניה לפי החלק
היחסי שיהיה לכל צד במבנה ובמגרש.
על פי המכרז אמור כל משתת( במכרז לציי בהצעתו את החלק שהוא מייעד לעירייה מזכויות
החכירה במגרש ובמבנה שיוק עליו .החלק הנותר מזכויות החכירה במגרש ובמבנה שיוק עליו
יועבר ליז.
במכרז השתתפו שמונה יזמי .ועדת המכרזי של החברה הכלכלית התכנסה באוקטובר 2005
וקבעה שחברה א' ,שהצעתה היא הכדאית ביותר ,היא היז הזוכה )להל  היז(.
ההתקשרות
בעקבות קביעתה האמורה של ועדת המכרזי ,חתמה העירייה בינואר  2006באמצעות החברה
הכלכלית ע היז על הסכ קומבינציה להקמת מבנה מסחרי )להל  ההסכ( .בהסכ נקבע ,בי
היתר ,כי העירייה מתחייבת להעביר ליז את זכויות החכירה שלה במגרש ,וכי היז מתחייב
לבנות על חשבונו מבנה מסחרי שיאפשר לממש את מלוא שיעורי הבנייה המותרי לפי התכנית
המפורטת )להל  המבנה( .לפי ההסכ ,חלקה של העירייה יהיה בשיעור של  55.75%מזכויות
החכירה במבנה ובמגרש ,ואילו חלקו של היז יהיה בשיעור של  44.25%מה.
 : Ì Ê È Ï ‰ È È ¯ È Ú ‰ Ô È · ‰ È ˆ È · Ó Â ˜ ‰ ˙ ˜ Ò Ú ¯ Â ˘ È ‡ .1בסעי( )188א(
לפקודת העיריות נקבע כי "עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעי להחליפ או למשכנ אלא
על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמי 0לכ."0
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הבדיקה העלתה כי מועצת העירייה לא דנה בעסקת הקומבינציה ,ולמותר לציי שלא אישרה
אותה .העירייה א( לא פנתה בעוד מועד למשרד הפני לקבלת אישורו לעסקה וממילא לא קיבלה
אישור זה .רק בפברואר  ,2009בעקבות תחילת ביצועה של הביקורת ,פנתה העירייה למחוז חיפה
במשרד הפני וביקשה את אישורו לעסקה.
נמצא כי רק במרס  ,2009כשלוש שני לאחר שחתמה העירייה על הסכ הקומבינציה ע היז,
דנה מועצת העירייה לראשונה בעסקה ואישרה את ההסכ .באפריל  2010אישר משרד הפני את
העסקה.
˙˜ÒÚ ˙‡ ‰‡È·‰˘ È ÙÏ ÌÎÒ‰· ‰¯˘˜˙‰˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÎÒ‰Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ÈÏ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙‡ÈÏÓ ¯Â˘È‡Ï ‰Èˆ È·ÓÂ˜‰
·.‰„Â˜ÙÏ (‡)188 ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰
 : ‰ ¯ È Î Ó Ò Ó Â Á · ˘ Ò Ó .2בסעי(  72לחוק מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה(,
התשכ"ג) 1963להל  חוק מס שבח( ,נקבע כי "מכירת זכות במקרקעי על ידי  רשות מקומית...
תהיה פטורה ממס ]שבח[".
בסעי( 72ד)א( לחוק מס שבח נקבע כי "על מכירת מקרקעי אשר יו רכישת קד ליו כ"א
בחשו התשס"ב ) 7בנובמבר  (2001יוטל מס מכירה בשיעור של  2.5%משווי המכירה" ,ובסעי(
72ז נקבע כי "החייב בתשלו מס מכירה הוא המוכר" .1בסעי( 72ח)א( לאותו חוק נקבע" :המוכר
יגיש למנהל ]מנהל מס שבח[ הצהרה בדבר מכירת מקרקעי )בפרק זה  ההצהרה( ,בתו 30 0ימי
מיו מכירת המקרקעי יחד ע ההצהרה לפי סעי(  73המוגשת לעניי מס שבח; בחר המוכר
להגיש שומה עצמית לעניי מס שבח לפי הסעי( האמור יגיש את ההצהרה יחד ע השומה
העצמית".
הבדיקה העלתה כי העירייה לא דיווחה על העסקה לשלטונות המס כמתחייב מהוראות סעי( 72ח)א(
לחוק מס שבח ,ולמותר לציי כי לא שילמה לה שו סכו במסגרת מס המכירה המגיע ממנה
כמתחייב מסעי( 72ז לחוק מס שבח.
¯·Î ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘Ï ‰˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘ ˙ Â· ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ÒÓ ˙‡ ÌÏ˘ÏÂ ,Á·˘ ÒÓ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,2006
·.‰˜ÒÚ‰ ˙¯‚ÒÓ
בתשובת החברה הכלכלית מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה )להל  תשובת החברה
הכלכלית( צוי כי בינואר  2010טופל הנושא.
בתשובת נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי במשרד האוצר מפברואר  2010למשרד מבקר
המדינה צוי כי בינואר  2010הוגשה הצהרה על העסקה.
 : ‰ Á · ˘ ‰ Ï Ë È ‰ .3בסעי( )2א( בתוספת השלישית לחוק התכנו והבנייה )להל 
התוספת השלישית( נקבע ,בי השאר" :חלה השבחה במקרקעי ,בי מחמת הרחבת של זכויות
הניצול בה ובי בדר 0אחרת ,ישל בעל היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו )להל  היטל(;
__________________

1

סעי 72ד)א( וסעי 72ז לחוק מס שבח בוטלו באוגוסט .2007
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היו המקרקעי מוחכרי לדורות ,ישל החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על
מקרקעי הנמצאי בתחו התכנית או הגובלי עמה בלבד".
בסעי(  (1)4לתוספת השלישית נקבע" :ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעי בסמו 0לאחר
אישור התכנית ,התרת השימוש החורג או מת ההקלה; אול רשאית הוועדה המקומית לדחות את
עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעי שבה חלה ההשבחה
)להל  דחיית השומה עד למימוש הזכויות(".
בסעי(  1לתוספת השלישית נקבע כי מימוש זכויות במקרקעי משמעו בי היתר קבלת היתר
לבנייה או לשימוש במקרקעי שלא נית היה לתיתו קוד לאישור תכנית ,מת הקלה או התרת
שימוש חורג שבעקבותיה חל היטל השבחה.
במרס  ,2006לאחר שסיכ היז ע העירייה את פרטי התכניות ,הוא קיבל מהוועדה המקומית
היתר להקמת המבנה .שטח המבנה על פי היתר הבנייה הוא  1,335מ"ר  שטח של  720מ"ר
להקמת קומת כניסה ושטח של  615מ"ר בקומה השנייה במבנה .בפברואר  2006קבע שמאי
מטע הוועדה המקומית שסכו היטל ההשבחה שעל היז לשל הסתכ ב 37,300ש"ח )לא
כולל הפרשי הצמדה למדד(.
סעי(  3לתקנות התכנו והבנייה )ערובות להבטחת תשלו היטל השבחה ודחיית תשלומי(,
התשמ"א) 1981להל  תקנות התכנו והבנייה( ,קובע כי החייב בהיטל השבחה רשאי לדחות
תשלו מחצית ההיטל ג לאחר מועד מימוש זכויותיו במקרקעי ,באופ שהתשלו הנדחה יחולק
לשישה שיעורי חודשיי שווי ,החל בחודש שלאחר מועד המימוש.
הבדיקה העלתה כי במרס  2006שיל היז לוועדה המקומית את סכו ההיטל שהסתכ בכ
 45,000ש"ח )בכלל זה הפרשי הצמדה למדד( בעשרה תשלומי חודשיי .בפיצול ההיטל לעשרה
תשלומי פעלה הוועדה המקומית שלא לפי הוראת סעי(  3לתקנות התכנו והבנייה.
בתשובת הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ממרס ) 2010להל  תשובת הוועדה המקומית(
היא אישרה שגבתה את היטל ההשבחה שלא לפי הוראות תקנות התכנו והבנייה ,בי היתר בשל
מצבו הכלכלי של היז שהתקשה בתחילת הפרויקט לעמוד בתשלו ההיטל.
ÏËÈ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÊÈÏ ‰¯˘È‡˘ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡˘ ÌÂÏ˘˙ ÔÙÂ‡ - ÌÈÓÂÏ˘˙ ‰¯˘Ú Ï˘ ‰ÒÈ¯Ù· ‰Á·˘‰‰
.‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙Ï 3 ÛÈÚÒ
 : ‰ È È · ˙ Â È Â Î Ê .4ביולי  2007השלי היז את הקמת המבנה .עד יולי  2008השכירו
החברה הכלכלית והיז את כל המבנה חו 2משטח של כ 300מ"ר בקומת הכניסה ,שאותו השכירו
רק במאי .2009
בדצמבר  2007הוציאה הוועדה המקומית היתר חדש לבניית המבנה בהתא לבקשת היז .שטח
המבנה לפי אותו היתר היה  1,414מ"ר ,והוא כלל שטחי שלא נכללו בהיתר הראשו.
בסעי(  4.2להסכ נקבע כי "העירייה מתחייבת להעביר לקבל כל זכויות העירייה במקרקעי
והיז מתחייב לקבל מהעירייה זכויות החכירה במקרקעי של הבעלי ובתמורה מתחייב הקבל
לבנות על המקרקעי בניי מסחרי בקיבולת של מלוא אחוזי הבנייה המותרי לפי התב"ע".
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הבדיקה העלתה כי לפי התכנית המפורטת החלה על המגרש ,שיעור הבנייה המותר במגרש הוא
 100%משטחו .בהסכ התחייב היז לממש את מלוא זכויות הבנייה במגרש ,כלומר לבנות 1,887
מ"ר שה שטח המגרש נטו )השטח ברוטו הוא כאמור  2,096מ"ר( .היז בנה בפועל מבנה
ששטחו  1,414מ"ר ,שטח הקט ב 473מ"ר )ב (25%מהשטח שהתחייב לבנות .בירור ע מנכ"ל
החברה הכלכלית העלה כי היז לא מימש את מלוא שיעורי הבנייה המותרי על פי התכנית מאחר
שהוועדה המקומית התנתה זאת במציאת פתרו לסוגיית החניה הנוגעת לכלל השטח הבנוי ,וכי
העירייה לא חייבה את היז לממש את מלוא שיעורי הבנייה לא בשלב התכנו ולא לאחר מכ.
עקב כ 0קיבלה העירייה לידיה מבנה ששיטחו קט מזה שהתחייב היז לבנות עבורה על פי
ההסכ.
בתשובת החברה הכלכלית צוי כי "זכויות הבנייה שמורות לעירייה במסגרת החוזה והחברה
הכלכלית החלה בצעדי בבדיקת חלופות תכנוניות למימוש מלוא אחוזי הבנייה שנית לממש
יחד ע היז".
·ÂÈÁÏ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘Ó .ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ‰ÈÈ ·‰ È¯ÂÚÈ˘ ‡ÂÏÓ ÏÂˆÈ ÍÂ˙ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ÏÂ Ô Î˙Ï ÌÊÈ‰
Ì‡˙‰· ‰ÈÈ ·‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙¯˙È ˘ÂÓÈÓÏ ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ÂÏ ·Âˆ˜Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÎ ‰˘Ú
.ÌÎÒ‰Ï
 : ‰ È È · ‰ Ï Ú Á Â ˜ È Ù .5בהתא להסכ התחייב היז להכי מפרט טכני )כתב כמויות(
שלפיו יתבצעו עבודות הבנייה ולקבל את אישור העירייה למפרט .המפרט הטכני היה אמור
לשמש את העירייה בי היתר לצור 0פיקוח על עבודות הבנייה שמבצע היז .בבדיקה נמצא
שהעירייה לא דאגה לדרוש מהקבל מפרט טכני ,ולמותר לציי כי לא אישרה אותו .בכ 0ויתרה
העירייה על אמצעי חשוב לקיו בקרה על העבודות שבוצעו.
בהסכ נקבע כי על העירייה למנות מפקח מטעמה על עבודות הבנייה האמורות ולהודיע על כ0
ליז .המפקח אמור להשגיח על אופ ביצוע העבודות כדי לוודא שה יבוצעו או יושלמו לפי
הוראות ההסכ .כמו כ ,על המפקח לנהל יומ עבודה אשר יכלול פרטי חשובי במסגרת תיעוד
ימי העבודה ,ובי היתר פרטי על מספר העובדי שהעסיק היז ,כמויות החומרי והציוד
שהובאו למקו הבנייה ,כמויות החומרי שהשקיע היז בביצוע העבודה ותקלות והפרעות
שהתרחשו .עוד נקבע בהסכ כי בסמכותו של מפקח לתת ליז תעודת גמר המציינת כי הוא
השלי את הבנייה ואת ביצוע התיקוני וההשלמות לשביעות רצונו.
הבדיקה העלתה כי העירייה לא מינתה מפקח מטעמה כדי לפקח על עבודות הבנייה שביצע היז
ולעמוד מקרוב על אופ ביצוע העבודות ,ובכ 0נמנע ממנה לעמוד על טיב הבנייה ולוודא שהבנייה
בוצעה בהתא לתכניות .הדבר א( עלול לפגוע באיכות הבנייה.
בבירור שעשו עובדי משרד מבקר המדינה ע מנכ"ל החברה הכלכלית מסר המנכ"ל כי הוא
הסתפק במינוי מפקחעל 2שיפקח על עבודות הבנייה במקו מפקח צמוד ,משו שהיז והעירייה
שותפי במבנה ולא יעלה על הדעת שהיז יחסו 0בהוצאות ובכ 0יפגע באיכות הבנייה שהוא
מבצע במבנה שחלקו יהיה בבעלותו.
__________________

2

מפקחעל הוא מי שהכי! את תכניות הבנייה ותפקידו בי! השאר לוודא כי הבנייה בוצעה בהתא
לתכניות.
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בבדיקת המסמכי שנמסרו לביקורת במסגרת הבדיקה לא נמצאו כתב מינוי למפקחעל ,יומני
עבודה או תרשומות כלשה שמעידי כי אכ בוצעו פעולות פיקוח.
בתשובת החברה הכלכלית צוי כי "הפגיעה באיכות הבנייה המוזכרת בדוח ]דוח מבקר המדינה[
היא בגדר ספקולציה שנית להפריכה על ידי בדיקות מסוימות".
ÔÓÚËÓ Á˜ÙÓ ˙Â ÓÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó .ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÊÈ‰ ÚˆÈ·˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÈ˘ È„Î
˙Ú„Ï .‰˙ÂÎÈ‡ ÏÚÂ ‰ÈÈ ·‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ·Â˘Á ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ ‰ ÓÓ ÏÏ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚËÓ Á˜ÙÓ
ÌÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ ·ÈÈÁÓ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙ „Â˜Ù˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
 : Â Ó Â ˘ È ¯ Â ‰ · Ó ‰ ˙ ˜ Â Ï Á .6בסעי(  26להסכ התחייב היז לרשו את המבנה,
לרבות המגרש ,כבית משות( בהתא לפרק ו' לחוק המקרקעי ,התשכ"ט) 1969להל  חוק
המקרקעי( .עוד נקבע כי היז יישא בהוצאות הרישו ובכלל זה אגרת רישו ,היטלי ותשלומי
חובה ממשלתיי או עירוניי ,וכ יישא בעלות הכנת תשריטי בידי מהנדסי הנדרשי בגי
רישו המבנה כבית משות(.
כאמור היז השלי את הקמת המבנה ביולי  .2007א 0בנובמבר  ,2009מועד סיו הביקורת ,עדיי
לא עמדה העירייה על כ 0שהיז ירשו את המבנה כבית משות(.
בירור ע מנכ"ל החברה הכלכלית העלה כי בגלל חילוקי דעות בי העירייה ליז בנוגע לחלוקת
שטחי המבנה ,טר אישרה העירייה את התכנית שהייתה אמורה לשמש בסיס לרישו.
בתשובת החברה הכלכלית צוי כי בעת חתימת ההסכ בי העירייה ליז תכניות הבנייה עדיי לא
היו מוכנות ,וכי "החברה הכלכלית תפעל להסדרת הנושא ע היז".
˙‡ ÌÊÈ‰ ÌÚ ÌÎÒÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ È‡ ˙ÎÂ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ „ÂÚ Û˙Â˘Ó‰ ‰ ·Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ·Ï˘· ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÎÏÂ
˙È·Î - ˘¯‚Ó‰ ˙Â·¯Ï - ‰ ·Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙¯„Ò‰Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â
.Û˙Â˘Ó
 : ‰ È Á .7הוועדה המקומית התנתה את הוצאת היתר הבנייה בכ 0שהיז יסמ בתכנית
הבנייה מקומות חניה שישמשו את המבנה .היז כלל בתכנית כ 50מקומות חניה ,כ 25מה מול
המבנה בקומת הכניסה בצמוד לכביש הראשי ,ושאר  25המקומות מעל גג המבנה .בהסתמ 0על
פתרו החניה שסימ היז בתכנית הבנייה ,נתנה לו הוועדה המקומית היתר במרס .2006
נמצא כי היז השלי את המבנה בלי שהכשיר את  25מקומות החניה שסומנו בתכנית מעל גג
המבנה .במועד סיו הבדיקה ,נובמבר  ,2009היה גג המבנה חסו ברשת ברזל ,לא סומנו בו
מקומות חניה ולא הוצבו תמרורי מתאימי בפתח הכניסה לחניו.
בבירור שקיי משרד מבקר המדינה ע מנכ"ל החברה הכלכלית הוא הסביר כי היז טר הסדיר
את מקומות החניה מעל גג המבנה ,בי היתר משו שבמגרש סמו 0של העירייה יש מקומות חניה
רבי.
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בתשובת הוועדה המקומית צוי כי "הפיקוח המקומי ותובע הוועדה עשו בהקשר זה פעולות
חקירה ואכיפה ,כאשר בהתא לתשובת תובע הוועדה כתב אישו יוגש בימי הקרובי".
החברה הכלכלית ציינה בתשובתה כי היא והעירייה יפעלו יחד לחייב את היז להסדיר את החניה
על גג המבנה ולהפעילה.
‰ÏÁ‰ ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯˘ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ˜.¯˙È‰· ˘Â¯„Î ‰È Á‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯˘Î‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÊÈ‰ ·ÂÈÁÏ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ
ÌÊÈ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯„Ò‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â - ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÈ
‰ ·Ó‰ È‡·Ï ‰ÁÂ ‰˘È‚ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,Ï‰˜‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Â˙ÁÈ˙ÙÂ ‰ ·Ó‰ ‚‚ ÏÚ˘ ‰È Á‰
˘Ó˘Ï Â„ÚÂ ˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÍÂÓÒ ˘¯‚Ó· ‰È Á‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ - È¯ÁÒÓ‰
‡˙ .‰Ê ¯ÂÊ‡Ï ÔÓ„ÊÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ
 : ˙ Â ‡ · Î Ï Ì È ¯ Ú „ Â ‚ È ‡ ˙ Â ˘ È ¯ „ È Â Ï È Ó .8בבדיקה נמצא שהיז לא מילא את
דרישות איגוד ערי אזור חדרה )שירותי כבאות( )להל  איגוד ערי לכבאות( ,ובשל כ 0לא קיבל
ממנו אישור לטופס אכלוס .א( שלא נית טופס אכלוס השכירה החברה הכלכלית את כל שטח
המבנה לשוכרי שמנהלי בתחומו עסקי שוני .יצוי כי איגוד ערי לכבאות לא נת אישור
לרישיו עסק לא( אחד מהעסקי הפועלי במבנה המסחרי .בהיעדר טופס אכלוס לא נתנה
מחלקת רישוי עסקי בעירייה רישיונות עסק לעסקי טעוני רישוי ,ולפיכ 0ה פועלי ללא רישיו
עסק.
בתשובת איגוד ערי לכבאות ממרס  2010למשרד מבקר המדינה )להל  תשובת איגוד ערי
לכבאות( צוי בי השאר שהאיגוד עשה כמה ביקורות במבנה המסחרי ,האחרונה שבה במרס
 .2008בעקבות אותה ביקורת הגיש דוח ליקויי אשר צוינו בו דרישות לתיקו הליקויי א 0ה
טר בוצעו ,ולפיכ 0טר נית אישור לטופס אכלוס למבנה .איגוד ערי לכבאות א( עשה ביקורות
בחלק מהעסקי שנפתחו במבנה וג לבעליה של אות עסקי מסר שעליה לעמוד בדרישות
מסוימות.
Û‡ ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‰ ·Ó‰ ÁË˘ ˙‡ ‰¯ÈÎ˘‰ ‡È‰ ˙Â‡·ÎÏ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡Ó ¯Â˘È‡‰ ¯„ÚÈ‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÂ
.Ì‰È˜ÒÚ ˙‡ ÂÓÂÁ˙· ÌÈÏ‰ Ó˘ ÌÈ¯ÎÂ˘Ï
Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .˙Â‡·ÎÏ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ
Ô‰Â ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙È‡¯Á‡‰ ˙È ÂËÏ˘ ˙Â˘¯ Ô‰ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ‰ÏÂÙÎ ‡È‰
˘˙‡ „ÈÓÚÓ ¯·„‰ .ÒÂÏÎ‡ ÒÙÂË ˙¯„Ò‰Ï ‚Â‡„Ï ÈÏ· ÌÊÈ‰ ÌÚ ‰¯ÈÎ˘‰˘ ‰ ·Ó· ‰Ù˙Â
ÌÈ˜ÒÚ‰ „‚ ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÈÁ ‡È‰ „Á‡ „ˆÓ ÔÎ˘ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Û‡ ‡È‰Â ˙·¯ÂÚÓ ‡È‰ Â ÈÈ Ú·˘ ‰ ·Ó· ‰Ù˙Â˘ ‡È‰ ¯Á‡ „ˆÓÂ ,ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏ‰Â Ó‰
·.‰¯Â·Ú· ˙ÂÒ Î‰ ÌÈ·È Ó‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÔÈÈ Ú ˙ÏÚ
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בעקבות הביקורת דרש היוע 2המשפטי של העירייה ביוני  2009מהיז להמציא אישור לטופס
אכלוס מאיגוד ערי לכבאות .במועד סיו הביקורת ,נובמבר  ,2009טר המציא היז אישור
לטופס האכלוס ,והעירייה טר פעלה לכ 0שימלא את התחייבויותיו לצור 0השגת טופס האכלוס.
˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÊÈ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÂÓ‡‰ ‰ ·Ó· ÌÈ˜ÒÚ ÏÂ‰È Â¯˘Ù‡ ‡Ï‡ Ì‰È È· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÒÂÏÎ‡‰ ÒÙÂË

פרויקט השוק העירוני
ביולי  2000הסמיכה הנהלת העירייה את החברה הכלכלית להקי שוק עירוני על חלקת אדמה
ששטחה כ 11,000מ"ר שהעירייה חכרה ממינהל מקרקעי ישראל .חלקת האדמה סמוכה
לאצטדיו העירוני וייעודה שטח ציבורי על פי התכנית המפורטת החלה במקו .שטח של
כ 3,000מ"ר נועד לשמש לבניית הצללות ולהצבת דוכני ,ויתרת השטח נועדה לחניה.
היתר לשימוש חורג
בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה( נקבע ,בי השאר בסעי( :148
"היתר לשימוש חורג מתכנית יינת לתקופה מוגבלת מראש; היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה
יכולי להינת לתקופה מוגבלת מראש".
בדצמבר  2004קיבלה החברה הכלכלית מהוועדה המקומית היתר בנייה להקמת שוק עירוני
המשמש ג היתר לשימוש חורג.
הועלה כי בהיתר שנתנה הוועדה המקומית לא הוגבלה התקופה שעליה יחול האישור לשימוש
החורג בשטח להצבת דוכני ,ולמותר לציי כי לא צוינה בו תקופת השימוש החורג.
בתשובת הוועדה המקומית צוי בי השאר כי "עיו בהיתר מעיד כי תקופת תוקפו של ההיתר הינה
לשלוש שני מיו הוצאתו ...מבקש השימוש החורג פרס הודעה על פי סעי(  149לחוק ]חוק
התכנו והבנייה[ בעיתונות בדבר בקשה לשימוש חורג לתקופה של חמש שני" ,א" 0הועדה
תציי בעתיד באופ בולט ומודגש תקופת השימוש החורג בנפרד מתקופת ההיתר".
‰ÏÂÚ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ÂÙ˜Â˙ ÈÎ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰· ÔÈÂˆ˘ ‰„·ÂÚ‰Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÈˆÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˘È ÈÎ
·.‰¯È˙‰˘ ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰· ˘¯ÂÙÓ
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ההתקשרות
בינואר  2005פרסמה החברה הכלכלית מכרז לקבלת הצעות מיזמי להקמת שוק עירוני .במכרז
השתתפו שני יזמי .בפברואר  2005החליטה הנהלת החברה הכלכלית להפקיד את הקמת השוק
העירוני בידי חברה ב' ,שהצעתה הייתה הכדאית ביותר )להל  החברה הזוכה(.
בפברואר  2005חתמה החברה הכלכלית ע החברה הזוכה על הסכ להקמת השוק העירוני )להל
 ההסכ( .בהסכ התחייבה החברה הזוכה להקי את השוק העירוני על חשבונה ולשל דמי
שכירות בס 30,000 0ש"ח לשנה במש 0חמש השני הראשונות ,וסכו של  80,000ש"ח לשנה
במש 0עשר שני נוספות .בתמורה תקבל החברה הזוכה את הזכות לנהל את השוק העירוני יומיי
בשבוע בלבד במש 0תקופת השכירות ,ואילו בשאר ימות השבוע יהיה שטח השוק העירוני פתוח
לציבור וישמש לחניית כלי רכב בהתא לייעודו המקורי על פי התכנית המפורטת .בתו תקופת
השכירות יימסר השוק העירוני לחזקת החברה הכלכלית.
עוד נקבע בהסכ כי על החברה הזוכה להקי את השוק העירוני בהתא להיתר הבנייה שקיבלה
החברה הכלכלית ,אשר לפיו אושר להקי שלוש הצללות בשטח כולל של  1,749מ"ר ,לרצ(
בתחומו מדרכות ולסלול אספלט.
ביצוע הבנייה
.1

באוגוסט  2005סיימה החברה הזוכה את הקמת השוק העירוני.

)א( הבדיקה העלתה כי בסמו 0לאותו מועד בנתה החברה הזוכה תוספות בנייה בשטח השוק
העירוני שכללו מבנה שירותי ,משרדי ,חדר תפילה וחדר חשמל וכ הציבה כמה מכולות
)קונטיינרי( ,בחריגה מהיתר הבנייה ובחריגה מההסכ בינה ובי החברה הכלכלית .כמו כ
גידרה החברה הזוכה את שטח ההצללות ואסרה על כלי רכב לחנות בשטח זה .במסגרת התאמת
שטח השוק העירוני לעריכת אירועי )ראו להל( הציבה החברה הזוכה מכולה נוספת ששימשה
כמטבח ,ג זאת בחריגה מהיתר הבנייה.
‰¯·Á‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰‚È¯Á· ˙ÂÏÂÎÓ ˙·ˆ‰Â ÌÈ ·Ó ˙Ó˜‰ ÚÂ ÓÏ ÍÎ·Â ÌÎÒ‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÎÂÊ‰
.¯˙È‰‰Ó
עוד העלתה הבדיקה כי הוועדה המקומית לא נקטה את האמצעי העומדי לרשותה על מנת
למנוע בעוד מועד את הבנייה הבלתי חוקית לרבות את הצבת המכולות.
בתשובת הוועדה המקומית צוי ,בי השאר ,כי "במהל 0חודש יולי  2008גילה מפקח הוועדה כי
מבוצעות עבודות תוספות בנייה ללא היתר ,הוא הוציא צו הפסקה מינהלי ,ובהמש 0הגיש תלונה
במשטרה בגי הפרת הצו".
„ÂÚ ÂÚˆÂ· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘ ˙ .2008 ˙ ˘· ˜¯ ‡Ï‡ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡Â 2005
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)ב( בהתא לתוספת לתקנות התכנו והבנייה )אישורי למת שירותי חשמל ,מי וטלפו(,
התשמ"א) 1981תקנה " ,(5טופס  "4משמש אישור לאספקת חשמל ,מי וטלפו )להל  טופס .(4
את הטופס מנפיקה הוועדה המקומית לאחר שמפקח מטעמה מאשר ,בי היתר ,שהבנייה הושלמה
ללא חריגה מתנאי היתר הבנייה.
נמצא כי ב 12.3.08עשה מפקח מטע הוועדה המקומית בדיקה בשוק העירוני כדי לוודא שהוא
נבנה לפי היתר הבנייה לצור 0מת "טופס  ,"4ודיווח כי "השוק קיי בהתא להיתר" .למחרת
היו שבו נית אישור המפקח הנפיקה הוועדה המקומית "טופס ."4
הבדיקה העלתה שבפועל בנתה החברה הזוכה תוספות בנייה בחריגה מהיתר הבנייה ,שלא לפי
דיווחו של מפקח הוועדה המקומית .יוצא אפוא כי הוועדה המקומית הנפיקה "טופס  "4שלא
כחוק.
בתשובת החברה הזוכה למשרד מבקר המדינה מיוני  2010נאמר בי השאר כי" :לא ברור הכיצד
נית להעלות על הדעת שנית להפעיל שוק עירוני וציבורי ללא שירותי ,ללא חדר חשמל וללא
חדר שומר כאשר המשטרה דרשה הצבת שומרי במקו".
בתשובת המפקח מטע הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ממרס  2010צוי בי השאר ,כי
"נכו ליו הנפקת טופס  4השוק היה קיי בהתא לתנאי ההיתר ואי מצב שאני חות על אישור
למהנדס בדבר תאימות הבנייה בפועל לתנאי ההיתר אלא א כ כ 0ה פני הדברי" .עוד ציי כי
חריגות הבנייה "בוצעו לאחר הנפקת טופס  4ולראשונה נודע לי אודותיה במהל 0חודש יולי
 ,2008עקב תלונה שנתקבלה בוועדה על ביצוע תוספות בנייה ללא היתר".
בעקבות קבלת התשובה האמורה עשה משרד מבקר המדינה בדיקה נוספת ,שבמסגרתה נבחנו בי
היתר צילומי אוויר שנעשו בשנת  ,2005והיא העלתה כי תוספות הבנייה נעשו כבר בשנת .2005
בתשובה נוספת ששלח מפקח הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ביוני  2010הוא ציי בי
השאר" :במידה והוצבו מבני לפני בדיקתי ,הרי מדובר במבני יבילי וניידי אשר לא היו
בחלקה שנבדקה על ידי ביו עריכת בדיקת התאימות .חלק ממקבלי ההיתרי מבצעי תוספות
בנייה לאחר קבלת טופס  ,4כאשר מיד ע גילוי התוספות פועלת מחלקת הפיקוח בהתא ".עוד
ציי המפקח כי "הנני שב ומדגיש ,כי אילולא תאמה הבנייה בפועל את תנאי ההיתר ,לא הייתי
חות על אישור למהנדס הוועדה ,כ 0עבדתי בעבר וכ 0אמשי 0לעבוד".
ÂÚˆÂ· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ÈÎ ‰ÓÚËÓ Á˜ÙÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á˜ÙÓ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·Â‚˙ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ .2005 ˙ ˘· „ÂÚ
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÓÚËÓ
˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚËÓ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ Û˜˘Ó Â È‡Â ˜ÈÂ„Ó Â È‡ ¯˙È‰Ï ‰ÈÈ ·‰ ˙Ó‡˙‰ ÔÈÈ Ú· ÂÁÂÂÈ„˘ ‰„·ÂÚ‰
˘·ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÏÂ˜˘˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ‰ÚˆÈ
.‰ÓÚËÓ ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ
 .2בסעי( .13ג להסכ נקבע כי "המשקיע ]החברה הזוכה[ ישל לחברה ]החברה הכלכלית[
לפני חתימת הסכ זה את הוצאות התכנו והפיקוח ההנדסיי להקמת השוק בס 0של 10,000
ש"ח ,ביצוע התשלו הנ"ל מהווה אחד התנאי לחתימת הסכ זה" .הבדיקה העלתה כי החברה
הזוכה לא שילמה לחברה הכלכלית את הוצאות התכנו והפיקוח שנקבעו בסעי( זה.
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מנכ"ל החברה הכלכלית מסר למשרד מבקר המדינה כי החברה הכלכלית לא גבתה את הוצאות
התכנו כיוו שהתכנו  שהיה באחריותה  היה חסר ,ולפיכ 0החברה הזוכה נדרשה להשלימו.
עוד העלתה הבדיקה כי הוויתור של החברה הכלכלית על כ 0שהחברה הזוכה תשל את הסכו
האמור לא נדו במוסדות החברה הכלכלית ,וה לא קיבלו שו החלטה בעניינו .בתיקי החברה
הכלכלית לא נמצאה פנייה מטע החברה הזוכה בעניי זה ,ולמותר לציי כי לא נמצא מכתב
תשובה בנושא מטע החברה הכלכלית.
ÌÂÎÒ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰Ó ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰
מתשובת החברה הכלכלית עולה שבהודעת חיוב ששלחה לחברה הזוכה בפברואר  2010נכלל ,בי
השאר ,חיוב בהוצאות התכנו.
חיבור לחשמל
 .1חוק משק החשמל ,התשנ"ו) 1996להל  חוק משק החשמל( ,הסדיר בי היתר את ייצור
החשמל ואת אספקתו לצרכני .בסעי( )3א( לחוק נקבע כי "לא יעשה אד פעילות אלא על פי
רישיו לפי חוק זה".3
בסעי( 157א)ב() (2לחוק התכנו והבנייה נקבע כי "לא תספק החברה חשמל לבניי אלא לאחר
שמבקש החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת".4
באוגוסט  2005פנה מנהל החברה הכלכלית למנהל יחידת החשמל בעירייה וביקש ממנו לאשר
חיבור חשמל זמני של השוק העירוני ללוח החשמל של מגרש הכדורגל.
הבדיקה העלתה כי באותו החודש נענתה העירייה לבקשה ואפשרה להתקי בשוק העירוני מונה
צריכה ,בלי לקבל אישור לכ 0מחברת החשמל .תקופת החיבור נמשכה שלוש שני ,עד אוגוסט
.2008
È Â¯ÈÚ‰ ˜Â˘Ï ÏÓ˘Á‰ ¯Â·ÈÁ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÂÚˆ·Ï ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ‰È‰Â È˜ÂÁ ‡Ï ‰È‰
 .2העירייה הוציאה לחברה הזוכה שלושה חשבונות בגי צריכת החשמל לתקופה האמורה
)שלוש שני( שהסתכמו ב 32,749ש"ח .הבדיקה העלתה כי החברה הזוכה מסרה לעירייה במאי
 2007שלושה צ'קי עבור צריכת החשמל בס 0כולל של  25,000ש"ח ,ובאוקטובר   2009צ'ק
עבור יתרת הסכו בס 7,749 0ש"ח שמועד פירעונו בינואר .2010
__________________

3
4

"פעילות" הוגדרה בחוק משק החשמל  ייצור חשמל ,ניהול המערכת ,הולכה ,חלוקה או הספקה של
חשמל או סחר בו.
"החברה" הוגדרה בסעי  157א' לחוק התכנו והבנייה  חברת החשמל לישראל בע"מ או חברת
החשמל למחוז ירושלי בע"מ ,לפי העניי" .הרשות המאשרת" הוגדרה  יו"ר ועדה מקומית ע
מהנדס הוועדה ,או יו"ר ועדת משנה לפי סעי  18ע מהנדס הוועדה המקומית.
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מהבדיקה עולה שהעירייה לא נהגה לחייב את החברה הזוכה בהוצאות צריכת חשמל בכל חודש
כפי שהיא חויבה על ידי חברת החשמל .את דרישת התשלו הראשונה שלחה העירייה לחברה רק
שנה לאחר שזו החלה להשתמש בחשמל )אוגוסט  ,(2006ואת התמורה היא קיבלה תשעה
חודשי לאחר מועד החיוב .את דרישת התשלו השלישית ,עבור הוצאות החשמל בפרק זמ של
 14חודשי ,פרעה החברה רק כשנה וחצי לאחר המועד שבו שלחה לה העירייה דרישת תשלו.
È˜ÂÁ ‡Ï ÏÓ˘Á ¯Â·ÈÁ ‰ÚˆÈ· ‡È‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÏÓ˘Á‰ ˙ÎÈ¯ˆ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ˙Â˘È¯„ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÂ‰ Û‡ ‡Ï‡ ,È Â¯ÈÚ‰ ˜Â˘‰ Ï
·‡.¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· Ô˙ÈÈ·‚Ï ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ¯ÎÈ ¯ÂÁÈ

הפעילות בשטח השוק העירוני
 .1בסו( אוגוסט  2005נפתח השוק העירוני ,אול התברר כי הפעילות בשוק לא עלתה יפה ,וכי
מספר הסוחרי ששכרו דוכני הל 0ופחת.
בדצמבר  2005נסגר השוק העירוני ,ובאותו החודש פנתה החברה הזוכה למנכ"ל החברה הכלכלית
 מתו 0כוונה להפחית את ההפסדי שנגרמו לה עקב סגירת השוק  בבקשה להארי 0את תקופת
השכירות של השטח שבו פעל השוק ל 49שנה ע אופציה להארכה נוספת ,להפחית את דמי
השכירות במידה ניכרת ולאפשר לה להפעיל באותו שטח ג אירועי במקו שוק עירוני.
במכתב ששלח היוע 2המשפטי של העירייה באפריל  2006לראש העירייה ,ששימש ג יו"ר
מועצת המנהלי של החברה הכלכלית ,נאמר כי החברה הכלכלית אינה יכולה להארי 0את תקופת
השכירות או להפחית את דמי השכירות .לדבריו שינויי אלה מיטיבי ע החברה הזוכה ,פוגעי
בחברה הכלכלית ומנוגדי לדיני מכרזי.
בתגובת היוע 2המשפטי של העירייה על ההצעה להסב את שטח השוק העירוני לג אירועי ציי
היוע 2כי א תחליט החברה הכלכלית להיענות להצעה זו ,הרי על החברה הזוכה לדאוג לקבלת
כל הרישיונות וההיתרי הדרושי ולשל לחברה הכלכלית תוספת דמי שכירות עבור הרחבת
פעילותה בשטח.
במאי  2006שוב פנתה החברה הזוכה למנכ"ל החברה הכלכלית וחזרה על הבקשה לאפשר לה
לנהל ג אירועי במקו שוק עירוני.
בעקבות קבלת חוות הדעת של היוע 2המשפטי של העירייה פנה מנכ"ל החברה הכלכלית במאי
 2006לחברה הזוכה והודיע לה כי בקשותיה מדצמבר  2005וממאי  2006נדחו בעקבות דיו
שקיימה בנושא ישיבת מועצת המנהלי של החברה הכלכלית .מנכ"ל החברה הכלכלית א( ביקש
שהחברה הזוכה תפעיל מחדש את השוק העירוני בהתא לתנאי המכרז שזכתה בו והבהיר לה כי
א תעשה במקו כל שימוש אחר תיאל 2החברה הכלכלית לנקוט נגדה הליכי משפטיי.
 .2למרות חוות דעתו האמורה של היוע 2המשפטי של העירייה מאפריל  ,2006פנה ממלא
מקו ראש העירייה ביולי  2006לקבלת חוות דעת נוספת מיוע 2משפטי חיצוני ,והלה מסר
בספטמבר  2006את חוות דעתו ולפיה החברה הכלכלית יכולה להתיר לחברה הזוכה לנהל ג
אירועי במקו שוק עירוני לנוכח איההצלחה שבהפעלת השוק וההפסדי שצברה החברה
הזוכה בעקבות ניהולו .עוד צוי בחוות הדעת שהרחבת השימוש תיעשה ללא העלאה בדמי
השכירות שעליה סיכמו הצדדי ,וכי לדעת היוע 2המשפטי יש הצדקה לדחיית תשלו דמי
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השכירות לתקופה מוגבלת .היוע 2החיצוני א( סבר שא תסכי החברה הכלכלית להרחבת
השימוש בשוק העירוני עליה להתנות זאת בכ 0שבתיאו מוקד עמה תסכי החברה הזוכה
להעמיד את השוק לרשות העירייה ומוסדותיה לש קיו אירועי ציבוריי שוני.
בתשובתו של ממלא מקו ראש העירייה למשרד מבקר המדינה מפברואר ) 2010להל  תשובת
ממלא מקו ראש העירייה( צוי בי השאר" :העובדה שהעירייה פנתה לקבלת חו"ד נוספת באה
לאור ויכוח משפטי אמיתי בתו 0מועצת העיר וזוהי זכות הלגיטימית של נציגי ונבחרי הציבור
לבחו כל האפשרויות החוקיות".
‰ÙÂ˜˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·Ò‰Ï Ú‚Â · ˙ÙÒÂ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï Í¯Âˆ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ‰ÏÂÚ ‡Ï ˙ÈË ÂÂÏ¯‰
ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁ È‡ ˙ ÈÂ È˘Ï Ú‚Â ·Â ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚Ï È Â¯ÈÚ‰ ˜Â˘‰ ÌÁ˙Ó
˘‡¯ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ˙‡ ‰ÎÈÓÒ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰
.˙ÙÒÂ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Ï ˙Â ÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
‰ˆÚÂÈÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙ ÚÈ·‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„Ï ˙Â„‚Â Ó ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙˙ÁÙ‰Â ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰ ‰ÈÙÏÂ ÈËÙ˘Ó‰
È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈÏ ‰˙ Ù ‡È‰ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á· ˙ÂÚ‚ÂÙÂ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â·ÈËÈÓ
‰˙ È˘ ‡Ï Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ‰ „ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚÂ ˙¯Á‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï
‡˙ ˙·Ò‰Ï Ú‚Â · ËÂ˜ ˙ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ‰ËÈÏÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ˙˘˜· È·‚Ï ‰˙ËÏÁ‰
.ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚Ï ˜Â˘‰ ÌÁ˙Ó
 .3נמצא כי בספטמבר  2006החלה החברה הזוכה בהפעלת ג אירועי בשטח השוק העירוני,
שלא לפי ההסכ בינה ובי החברה הכלכלית וא( לא לפי מכתב התשובה שקיבלה ממנכ"ל
החברה הכלכלית.
ÂÊÓ ‰ Â˘ ‰¯ËÓÏ ÌÁ˙Ó· ‰˘Ó˙˘‰Â ÌÎÒ‰‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰‚¯Á ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˘ ˜·Û‡ ‡È‰ .‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ‰„‚ ÂË˜ È ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÏ· ,ÌÎÒ‰· ‰Ú
ÁË˘· ˘Ó˙˘‰Ï ¯Â·Èˆ‰Ó ‰Ú Ó ÍÎ·Â Â˙Â‡ ‰¯„È‚ ,ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ÌÁ˙Ó· ‰˘Ó˙˘‰
.ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ Í˘Ó· ‰È ÁÏ ˜Â˘‰
הבדיקה העלתה שהעירייה והחברה הכלכלית לא נקטו פעולות למניעת הסבת מתח השוק לג
אירועי ,ולחלופי ה לא החליטו לאשר את השימוש במתח השוק כג אירועי ולא הסדירו את
הסבתו ,ה מהבחינה החוקית וה במסגרת הסכ ע החברה הזוכה ,על כל המשתמע מכ.0
הוועדה המקומית לא פעלה למניעת השימוש במתח השוק העירוני כג אירועי ולא אכפה על
החברה הזוכה לפעול בהתא לתנאי ההיתר.
בתשובת ממלא מקו ראש העירייה צוי בי השאר כי "אי בידי העירייה הכלי למנוע קיו
חתונות באולמות שאי לה היתרי בנייה ורישיונות עסק" .עוד צוי כי "בעיר או אל פח
ובסביבה קיימת מצוקה אמיתית בכל הנוגע לקיו חתונות ואירועי המוניי ,כי אי בסביבה
אול חתונות או ג אירועי אחד ע היתר בנייה ורישיו עסק".
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Ô‚ ÏÂ‰È ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡.È Â¯ÈÚ‰ ˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈÚÂ¯È
‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰Ó ÂÚ Ó ‡Ï˘ ÏÚ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ,ÌÎÒ‰‰Ó ‚Â¯ÁÏ
˜ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ Ì‚ ‰Ó ,ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚Ï ˜Â˘‰ Ï˘ ÂÁË˘ ˙·Ò‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ÂË
‡ÏÓÓ ‰ Ó˘ ÌÈˆÂÏÈ‡‰Â ÌÈÈ˘˜‰ .˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚ ÏÚÙ ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰
‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ô˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ÌÈ˜È„ˆÓ Ì È‡ Â˙·Â˘˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÌÂ˜Ó
.ÌÎÒ‰‰ ˙‡Â ˜ÂÁ‰ ˙‡ ‰¯Ù‰ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰˘ ÍÎÓ ˙ÈÏÎÏÎ‰
בתשובת ממלא מקו ראש העירייה הוא ציי כי המבנה גודר על פי הוראות המשטרה מטעמי
בטיחות ,וכי "קביעת המשטרה שיש לגדר  2דונ מסכלת את קיו החוזה אשר ככל הנראה
בנקודה זו הייתה בו טעות".
˘È‚‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯„‚‰ ˙‡ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ‰ÓÈ˜‰˘ Ì„Â˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰¯Ë˘Ó‰ ˙˘È¯„ ÈÙÏ ÍÎÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ
בתשובת החברה הכלכלית צוי כי היא והעירייה יפעלו בשיתו( החברה הזוכה להוצאת היתר
למבני הנוספי שהוקמו ללא היתר.
רישוי השוק וג האירועי
הבדיקה העלתה כי השוק העירוני פעל ללא רישיו עסק מאת רשות הרישוי שהיא ראש העירייה
או מי שהוא הסמי 0לכ ,0וכי ג ג האירועי מנוהל ללא רישיו עסק .נמצא שהעירייה לא אכפה
את חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח) 1968להל  חוק רישוי עסקי( ולא פעלה נגד בעלי העסקי
שפעלו כאמור ללא רישיונות.
בתשובת ממלא מקו ראש העירייה צוי" :העובדה שהעסק אינו יכול לקבל רישיו עסק בגלל
העדר היתר בנייה ע"פ הנחיית היוע 2המשפטי ,אי משמעות הדבר שמחלקת רישוי עסקי
ומחלקת תברואה ...לא עוקבות אחריו ודורשות מילוי כל שאר התנאי הבריאותיי
והבטיחותיי".
בתשובת איגוד ערי לכבאות צוי בי השאר כי בעקבות קבלת בקשות לרישיו עסק עשה האיגוד
ביקורות ה בשוק העירוני וה בג האירועי ומסר את דרישותיו בנוגע להפעלת .מאחר
שדרישות אלה לא מולאו לא נת האיגוד את אישורו למת רישיונות עסק לחברה הזוכה.
È„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï Ì‚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÏÚÂÙ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚ ˙ÏÚÙ‰ „‚ ‰ÙÈÎ
˘·‚‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÂ˘È¯‰ È‡ ˙· Â˙„ÈÓÚ-È‡˘Â ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÏÎ‡Ó ÌÈ˘‚ÂÓ Ô
··¯,˙Â‡·ÎÏ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ˙Â˘È¯„· „ÓÚ ‡Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚˘ ˙ÂÈ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È
.ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚ È‡· ˙‡ ÌÈÈÁ ˙ ÎÒ· ¯·„‰ „ÈÓÚÓ ,„Â‚È‡‰ ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ Ì˘Î
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חובות היז לעירייה
בהסכ נקבע כי "דמי השכירות יהיו צמודי למדד המחירי הכללי המתפרס ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש  ."7/04עוד נקבע בהסכ כי "דמי
השכירות ישולמו כל שנה מראש  10ימי לפני תחילתה של שנת השכירות".
כאמור ,הקמת השוק הסתיימה באוגוסט  .2005נמצא כי רק באוגוסט  2008פנה מנכ"ל החברה
הכלכלית לחברה הזוכה בדרישה לתשלו דמי השכירות לשני  2007ו .2008דרישת התשלו
לא כללה הפרשי הצמדה ,שלא לפי ההסכ ,וא( לא כללה את דמי השכירות לפרק הזמ שבי מאי
 2005לסו( שנת .2006
ÈÓ„· ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÎÒ‰· Ë¯ÂÙÓÎ Ì‡ÂÏÓ· Ì˙Â‡ ˙Â·‚ÏÂ ,‰„Óˆ‰‰ È˘¯Ù‰ ˙Â·¯Ï ,‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰
החברה הכלכלית ציינה בתשובתה כי בפברואר  2010היא שלחה לחברה הזוכה הודעת חיוב בגי
דמי תכנו ,דמי שכירות והפרשי הצמדה ,ובעקבות כ 0שילמה החברה הזוכה חלק מהחוב .עוד
ציינה החברה הכלכלית כי יתרת חובה של החברה הזוכה מסתכמת בכ 168,000ש"ח ,וכי היא
תגבה מהחברה הזוכה את כל הסכומי שעליה לשל.
עוד הועלה בבדיקה שהעירייה לא חייבה את היז בארנונה בגי ניהול השוק העירוני לפרק הזמ
שבי אוגוסט  2005לאוגוסט  .2006חובות היז בגי ארנונה עבור ג האירועי לפרק הזמ שבי
ספטמבר  2006ליולי  2009וכ חובותיו בגי איתשלו עבור צריכת מי לפרק הזמ האמור
הסתכמו בכ 550,000ש"ח.
הבדיקה העלתה כי העירייה לא נקטה את אמצעי האכיפה העומדי לרשותה לגביית חובותיה
האמורי של החברה הזוכה במש 0פרק זמ ארו ,0ובשל כ 0נצברו חובות בסכומי ניכרי.
È Â¯ÈÚ‰ ˜Â˘‰ ÔÈ‚· ‰ Â ¯‡· ÌÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .2006 ËÒÂ‚Â‡Ï 2005 ËÒÂ‚Â‡ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯Â·Ú
˙ÎÈ¯ˆ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙-È‡Â ‰ Â ¯‡‰ ÌÂÏ˘˙-È‡ ÔÈ‚· ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ‰¯·ˆ˘ ÌÈ„·Î‰ ˙Â·ÂÁ‰
.ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚ ˙ÏÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÓ‰

פרויקט מרכז הספורט )אלואחה(
בספטמבר  1999פרסמה העירייה מכרז לקבלת הצעות מיזמי להקמת מרכז ספורט ונופש שכלל
בריכות שחייה ,ג'קוזי ,סאונה ואול משחקי ליד האצטדיו העירוני על חלקת אדמה בשטח של
כ 17דונ שחכרה העירייה ממינהל מקרקעי ישראל עוד בשנת ) 1985להל  הפרויקט(.
במכרז השתתפו שני יזמי שסכומי הצעותיה היו נמוכי בהרבה מהאומד שהכינה העירייה,
והצעותיה נפסלו .בפברואר  2000חזרה העירייה ופרסמה את המכרז מחדש .באפריל 2000
החליטה מועצת העירייה לקבל את המלצת ועדת המכרזי ולהכריז על יז א' )להל  היז(
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שהגיש את ההצעה שסכומה הגבוה ביותר כעל הקבל הזוכה .בעקבות כ ,0ביוני  2000חתמה
העירייה ע היז על ההסכ לביצוע הפרויקט )להל  ההסכ(.
בהסכ נקבע כי הפרויקט יוק מכספי היז על חלקת האדמה שהקצתה העירייה ,ובתמורה יקבל
היז זכויות חכירה ל 49שנה .תמורת החכירה ישל היז דמי חכירה בס 500 0ש"ח לשנה בחמש
השני הראשונות ו 55,000ש"ח לשנה החל מהשנה השישית ועד תו תקופת החכירה .בתו
תקופת החכירה מתחייב היז להחזיר את מרכז הספורט לעירייה כשהוא במצב תקי וראוי
להפעלה.
היטל השבחה
בהסכ בי העירייה לבי היז נקבע כלהל:
"כל המיסי שיחולו על הסכ זה במידה ויחולו לרבות מע"מ ,מס שבח ,היטל השבחה,
מס רכישה ,מס בולי וכל מס אחר ישולמו ע"י המשקיע ]היז[... .במידה והעירייה
תחויב בתשלו מס מכל מי וסוג בגי עסקה זו ,והיא תשא בתשלו זה תהיה זכאית
לגביית סכו זה מהמשקיע בצירו( הפרשי הצמדה וריבית הוצאות גבייה והוצאות משפט.
...בכל מקו בתכנית תכנו עיר בו מופיעות המילי בעלי הקרקע ו/או יוזמי התכנית ו/או
חוכרי ,כול או מקצת ,ביחד או בנפרד ישתמע מה ,לצור 0חוזה זה ,כהתייחסות
למשקיע ומחייבות אותו בהתא לחוזה זה".
מסעיפי ההסכ עולה אפוא שהיז התחייב לשל את כל המסי שיחולו על השטח שישמש את
מרכז הספורט ,לרבות היטל השבחה.
באוקטובר  ,2001לאחר שהגיש היז בקשה להיתר בנייה ,הוציא שמאי מטע הוועדה המקומית
שומת היטל השבחה לחלקת האדמה שהוחלט להקי עליה את מרכז הספורט .בשומה נקבע כי
סכו ההיטל הוא  119,800ש"ח והיז נדרש לשלמו .בי השאר ציי השמאי בשומה כי החבות
בהיטל חלה ,בהתא לתוספת השלישית ,על החוכר לדורות .עוד ציי כי בהסכ נקבע שבכל
מקו בתכנית בניי עיר שבו הוזכרו בעלי הקרקע או חוכרי התייחסו למשקיעהיז.
בינואר  2002קיבל היז מהוועדה המקומית היתר להקמת הפרויקט ונדרש לשל אגרת בנייה
והיטל השבחה .היז התנגד לשל את היטל ההשבחה ,וסמו 0לאותו מועד שלח ליו"ר הוועדה
המקומית דאז מכתב שהעתק ממנו נשלח ליוע 2המשפטי של הוועדה המקומית .במכתבו טע
היז כי אי הוא חייב בתשלו היטל השבחה משו שההשבחה נוצרה עוד בנובמבר  ,1995בעת
אישור התכנית המפורטת החלה על המתח ,ובשל כ 0החבות בהיטל חלה על מי שהיה באותה עת
הבעלי או החוכר לדורות.
הבדיקה העלתה כי הוועדה המקומית לא השיבה למכתבו של היז .בתיקי הוועדה לא נמצאה
שו תגובה של יו"ר הוועדה ושל היוע 2המשפטי שלה לעניי היטל ההשבחה ולעניי המכתב
ששלח היז לוועדה.
בתשובת הוועדה המקומית צוי בי השאר כי סמו 0לאחר שקיבלה הוועדה המקומית את מכתבו
של היז בדק יועצה המשפטי את הנושא והגיע לכלל מסקנה שהיז אינו חייב בתשלו היטל
השבחה .עוד ציינה הוועדה המקומית כי "אי ספק כי נדרש גיבוש נוהל לתיעוד התכתבויות
ומסמכי".
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היוע 2המשפטי של הוועדה המקומית ציי ,בי היתר ,כי "יש להודות שהכשל הוא באי שמירת
התיעוד ]מסמכי הוועדה[".
‰ÈÂ˜Ï‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ‰È˜È˙· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â
ÏÂ‰È ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰ .‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ÔÈÈ Ú· ‰È¯·Ò‰ ˙‡ ˙Ó‡Ï ¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÍÎ ·˜ÚÂ
¯˙È‰ ÔÈ· ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÂÈ˜-È‡ ÏÚÂ ÈÂ˜Ï
· .˙ÈÙÒÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â

שימוש במבנה שלא בהתא להיתר הבנייה
בהסכ נקבע כי "המשקיע ]היז[ מתחייב להביא את כל התכניות שיוגשו לוועדה המקומית
לתכנו ובנייה לאישור מקדמי של העירייה לפני הגשת".
הבדיקה העלתה כי העירייה אישרה ליז את תכניות הבנייה שהוגשו לוועדה המקומית ,שכללו
בי היתר ארבע בריכות שחייה לבוגרי ולילדי ,משחקייה ,אול אירועי בשטח של כ1,300
מ"ר וכ משרדי הנהלה ומזנו ,מועדו ,חדרי כושר ,חדרי שירותי ומקלחות.
עוד העלתה הבדיקה כי היז השלי את הקמת הפרויקט באוגוסט  2003למעט המשחקייה ,אול
האירועי והמסעדה שהושלמו בתחילת שנת  .2005נמצא כי כמה חודשי לאחר השלמת
הפרויקט החל היז לערו 0בתחו המדשאות אירועי וחתונות שלא לפי היתר הבנייה וההסכ.
ÏÂÚÙÏ ÌÊÈ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰·Â ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÂÏ ‰¯˘È‡˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙‰
˘.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÂÓÚ ‰Ó˙Á

חיבור המרכז לחשמל
 .1הועלה כי בסו( דצמבר  2005עדיי לא קיבל היז מהרשות המאשרת אישור לחיבור מרכז
הספורט לרשת החשמל ,אול כבר באוגוסט  2003הסכימה העירייה שהיז יחבר את מרכז
הספורט לרשת החשמל של מגרש הכדורגל השיי 0לה .חיבור זה נעשה שלא לפי חוק משק
החשמל ובלי להביא את הדבר לידיעת חברת החשמל.
החיבור לרשת החשמל נמש 0עד אוגוסט  .2006עלות צריכת החשמל של מרכז הספורט בפרק
הזמ האמור לפי רישומי העירייה הסתכמה בכ 768,000ש"ח .העירייה הוציאה ליז ארבעה
חשבונות שהסתכמו בסכו האמור.
הבדיקה העלתה כי לא זו בלבד שהעירייה פעלה שלא כחוק כאשר חיברה את מרכז הספורט
לרשת החשמל של מגרש הכדורגל ,אלא שהיא הוציאה דרישות תשלו ליז עבור צריכת החשמל
לפרקי זמ שנמשכו בי  5.5חודשי ל 11חודשי ,א( שחברת החשמל חייבה את העירייה בכל
חודש בגי צריכת החשמל .העירייה א( לא פעלה לגבייה מידית של דרישות התשלו ואפשרה
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ליז לשל את חובו בגי צריכת החשמל בתשלומי שנפרסו לעתי על פני כשנתיי וחצי ובכ0
למעשה מימנה העירייה במש 0פרק זמ ארו 0את צריכת החשמל של היז.
ÊÎ¯Ó ˙‡ ‰¯·ÈÁ ¯˘‡Î ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰‚‡„ ‡Ï˘ ÏÚ ‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ .Ï‚¯Â„Î‰ ˘¯‚Ó Ï˘ ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯Ï Ë¯ÂÙÒ‰
.¯ˆÂ ˘ Ê‡Ó ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚ÏÂ ÌÊÈ‰
בתשובת הוועדה המקומית צוי בי השאר כי היא ביצעה מעקב בנושא חריגות הבנייה לש
הסדרת ,וכי בפברואר  2007היא הכינה תיק חקירה ,והוא הועבר לטיפול תובעת הוועדה דאז.
לאחר שפרשה התובעת מתפקידה והתמנה תובע חדש התברר כי יש ניגוד ענייני בינו ובי היז,
בגלל קרבה משפחתית ,והדבר מנע ממנו להמשי 0את הטיפול בעניי.
במועד סיו הביקורת ,נובמבר  ,2009עדיי לא חייבה הוועדה המקומית את היז להסדיר את
חריגות הבנייה ולא השלימה את הטיפול שבו החלה התובעת עוד בשנת .2007
ÛÂÒ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˜ÂÁ· ˘Â¯„Î ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ÈÂˆÈÓÏ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ‡È‰ 2009
‡.ÔÎ È ÙÏ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÔÎÂ‰ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙˘ Û
 .2בסעי( 157א)ו( לחוק התכנו והבנייה נקבע כי "ראתה הרשות המאשרת כי בנייתה של
יחידת דיור ,מסחר ,שירותי או תעשיה היוותה סטייה מהיתר ,רשאית היא להורות לחברה ,למנהל
או לספק ,למנוע או להפסיק מת חשמל ,שירותי טלפו או מי ,לפי העניי ,לאותה יחידה".5
בדצמבר  2005פנה היז לוועדה המקומית בבקשה לקבל את הסכמתה לחיבור מרכז הספורט
לרשת החשמל הציבורית ,והוא נדרש להמציא לה מפה מצבית 6למרכז הספורט והמציא אותה
כנדרש .מהנדס הוועדה המקומית בדק את המפה המצבית והעלה כמה חריגות בנייה שביצע היז,
ואות סיכ במזכר פנימי מ.1.1.06
עיקר חריגות הבנייה :חריגה במידותיה של בריכת השחייה ,מבנה הכניסה וחדר החשמל ,וכ
הקמת ארבע הצללות ששטח הכולל עולה על  1,800מ"ר אשר כלל לא צוינו בבקשת הבנייה.
מהנדס הוועדה ציי במזכר כי א יוחלט להוציא "טופס  ,"4יהיה על היז להפקיד בקופת הוועדה
המקומית צ'ק ביטחו בס 100,000 0ש"ח שישמש כבטוחה עד להגשת בקשה חדשה להיתר.
ב 4.1.06התחייב היז לפני הוועדה המקומית להבטיח את קיו תנאי היתר הבנייה או להתאי
את ההיתר למצב הקיי כתנאי לקבלת "טופס  ,"4כל זאת עד  .30.6.06עוד התחייב היז להפקיד
בקופת הוועדה המקומית צ'ק ביטחו.
__________________
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אשר למונחי" :החברה"" ,הרשות המאשרת"  ראו הערה .4
"המנהל" הוגדר  מי שהוסמ כדי לתת שירותי טלפו.
"ספק" הוגדר  רשות מקומית או כל מי שהוסמ לספק מי לפי חוק המי ,התשי"ט ,1959או חברה
כמשמעותה בחוק תאגידי מי וביוב ,התשס"א) 2001להל  חוק תאגידי מי וביוב( ,לפי העניי.
מפה מצבית  תכנית שאותה אמור להכי מודד מוסמ ,אשר כוללת את פרטי המתח הבנוי על
מרכיביו ושטחיו.

עיריית או אל פח

הבדיקה העלתה כי כבר ב 26.12.05חתמו מהנדס הוועדה המקומית והיו"ר שלה על "טופס "4
המאשר ליז לקבל שירותי חשמל ,מי וטלפו .הדבר תמוה ,בי היתר לנוכח העובדה כי היז לא
תיק את חריגות הבנייה ולא הגיש בקשה חדשה להיתר בנייה התואמת את מצב הבנייה בפועל.
זאת ועוד ,הוועדה המקומית לא חילטה את צ'ק הביטחו.
נמצא כי ג לאחר שחובר מרכז הספורט לרשת החשמל ,הוועדה המקומית לא עקבה בדיעבד אחר
מילוי דרישות מהנדס הוועדה מינואר  2006ולא ביקשה מחברת החשמל לנתק את אספקת
החשמל למרכז הספורט כפי שהחוק מאפשר לה.
‡Â‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ÔÎÂ ,˜ÂÁÎ ‡Ï˘ "4 ÒÙÂË" ÌÊÈÏ Â ˙ ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â
˙¯¯ÂÚÓ Ì˙ÏÂÚÙ Í¯„ .ÌÊÈ‰ ÚˆÈ·˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ˙ÚÈ ÓÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙„ÂÚ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÈÏÚ·· ¯·Â„Ó˘ „ÂÚ ‰Ó ,˙Â‰ÈÓ
ÈˆÁÂ ˘ÂÏ˘Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰
˘ ,ÌÈÈÂ È˘ ˙È Î˙ ˘È‚‰Ï Â‡ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÊÈ‰ ·ÈÈÁ˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ
˙‡ ÒÂ¯‰Ï Â‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ È„Î ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ë˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
.ÔÂÁËÈ·‰ ˜'ˆ ˙‡ ËÏÁÏ ÔÂÎ Ï ‰‡ˆÓ ‡Ï Û‡Â ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á
בתשובתה ציינה הוועדה המקומית" :הנפקתו של טופס  4למרכז הספורט נבעה מחשיבותו לציבור
תושבי או אל פח בהיותו מרכז הספורט היחיד לעיר ...ולישובי שבסביבה" .עוד ציינה כי
גיבשה נהלי שיקבעו סדרי עבודה יעילי בי הוועדה המקומית ובי הציבור הנזקק לשירותיה
כדי לייעל את השירות שהיא נותנת לציבור ואת האכיפה.
בתשובת מהנדס הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ממרס  2010צוי בי השאר כי הוועדה
המקומית "נהגה לפני משורת הדי במת טופס החשמל המותלה ,7תו 0אמונה שהיז התכוו
להסדיר את החריגות .אציי ,שמדובר בחריגות ברות הכשרה ומדובר לרוב במבני מבנייה קלה
לכיסוי פונקציות עונתיות" .עוד צוי שהוועדה המקומית שקלה את עניי הפעלת סמכותה לש
הוצאת "טופס ) "5ניתוק חשמל( ,א 0הגיעה לכלל מסקנה שבנסיבות אלה לא ראוי להפעיל
סנקציה קיצונית מעי זו.
˙Ó˜‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÒÁÈÈÓ ‡È‰˘ Û‡ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙¯Ù‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˜È„ˆÓ ¯·„‰ ÔÈ‡ ,Ë¯ÂÙÒ ÊÎ¯Ó
Ô˙È Â "‰¯˘Î‰ ˙Â¯·" ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á· ,‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó ˙ ÚËÏ ,¯·Â„Ó˘ Ì‚ ‰Ó ,Í˘ÂÓÓ
.Ô˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰È‰

חובות היז לעירייה
בתחילת אוגוסט  2003נתנה רשות הרישוי בעירייה ליז רישיו עסק להפעלת כמה מתקני במרכז
הספורט.
__________________

7

טופס מותלה :טופס שהנפיקה הוועדה המקומית לחיבור מרכז הספורט לרשת החשמל הטלפו
והמי ,אשר תוקפו הותנה בקיו תנאי מוגדרי עד סו( יוני .2006
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נמצא כי רק בשנת  2005החלה מחלקת הגבייה בעירייה לחייב את היז בארנונה עבור מרכז
הספורט .יוצא אפוא כי העירייה לא חייבה את היז בארנונה בגי פרק הזמ שבי ) 19.8.03מועד
פתיחת מרכז הספורט( עד .31.12.04
בבדיקה נמצא כי לא היה תיאו בי מחלקת ההנדסה ,מחלקת התברואה )האחראית לנושא רישוי
עסקי( ומחלקת הגבייה בנוגע למועד פתיחת מרכז הספורט ,ובשל כ 0הוחל בחיוב מרכז הספורט
באיחור של כשנה וחצי.
‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ· ,ÁÈË·‰Ï È„Î - ‰ÈÈ·‚‰ ˙˜ÏÁÓÏ ˙Â·¯Ï - ‰˜ÏÁÓÏ ‰˜ÏÁÓÓ ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ¯È·Ú‰Ï
.„ÚÂÓ·Â ˜ÂÁÎ ·ÈÂÁÈ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÒÎ ÏÎ˘ ,¯˙È‰
בבדיקה הועלה כי חובות הארנונה של היז וכ חובותיו בגי איתשלו עבור צריכת מי
במסגרת הפעלת מרכז הספורט הסתכמו ביולי  ,2009לפי רישומי העירייה ,בכ 1.47מיליו ש"ח,
אול העירייה לא פעלה לגבות וא( לא פעלה לגביית דמי החכירה ,שהסתכמו באותו מועד בכ
 165,000ש"ח.
עוד הועלה כי בשנת  2009עדיי לא התייחסה העירייה בצווי המסי שלה למרכז הספורט ולא
כללה בה התייחסות ספציפית לפעילות המתקיימת בו.
עוד עלה כי היז הגיש לעירייה שלוש בקשות לקבלת פטור מארנונה בגי מרכז הספורט או
לביטול חיובו בארנונה בגי המרכז  בפברואר  ,2006באוגוסט  2009ובאוקטובר  .2009בפנייה
הראשונה ביקש היז לפטור אותו מתשלו ארנונה לחמש שני בנימוק שהשקיע במרכז כספי
רבי וכ בנימוק שהמרכז נועד לרווחת תושבי העיר והאזור בכללותו .בפנייה זו היז לא חלק ולא
ערער על עצ החיוב ועל סמכות העירייה לחייבו בארנונה.
בשתי הפניות האחרות ,מאוגוסט ומאוקטובר  ,2009העלה היז טענות בנוגע לסמכות העירייה
לחייבו בארנונה בגי מרכז הספורט ובנוגע למועדי שבה הטילה את הארנונה וא( ביקש ממנה
לפעול למחיקת .העירייה ביקשה מהיוע 2המשפטי שלה להתייחס לפניות היז ולהשיב לו.
בתשובות היוע 2המשפטי של העירייה ליז מאפריל  2006ומאוגוסט  2009הוא דחה את בקשות
היז בנימוק שהעירייה אינה מוסמכת לתת לו פטור מחיובי ,למחק או לעכב הליכי גבייה.
ÌÊÈ‰ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â·ÂÁ ¯Â·ˆÏ ÂÏ ‰¯˘Ù‡Â
מתשובת העירייה עולה כי בעקבות הביקורת חייבה מחלקת הגבייה את היז בסו( ינואר 2010
בארנונה בגי פרק הזמ שבי ספטמבר  2003לסו( שנת .2004
רישוי מרכז הספורט
הבדיקה העלתה כי היז הגיש בקשות לרישוי חלק מהמתקני הפועלי במרכז הספורט על פי
חוק רישוי עסקי ,ועל פי תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א.2000
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רישיו העסק האחרו שהוציאה רשות הרישוי ליז עבור מרכז הספורט הוצא במרס  2009וכלל
רישוי להפעלת הג'קוזי ומתקני השעשועי עד סו( שנת  ,2010ולהפעלת בריכות השחייה עד סו(
שנת  .2011לא אושרה הפעלת של שאר המתקני המנוהלי במרכז הספורט ,המסעדה וג
האירועי .מדובר בעיסוקי שעניינ הכנה או הגשה של מזו לציבור ומכא חשיבות הרישוי,
אשר נועד להבטיח את שלו הציבור.
העירייה הוציאה ליז כמה דרישות להסדרת רישוי המסעדה וג האירועי ,א 0ה לא נענו .היז
לא הסדיר את העניי ולא מילא את דרישות משרד הבריאות ואיגוד ערי לכבאות .העירייה מצידה
לא פעלה לאכיפת החוק ולא הפעילה את האמצעי העומדי לרשותה כדי להסדיר את הרישוי או
לסגור את המסעדה וג האירועי.
בתשובת איגוד ערי לכבאות צוי בי השאר כי עד אפריל  2008הוא נת את הסכמתו למת
רישיו עסק עבור הבריכה והמזנו .במרס  2009עשה האיגוד ביקורת נוספת ,בי היתר באול
האירועי ,ומסר את דרישותיו בנושא בטיחות אש .במועד סיו הביקורת טר מולאו דרישות
אלה.
ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÍÎ· ·˘Á˙‰· „ÂÁÈÈ· ,Ì‰· ÈÂ˘È¯‰ ¯„ÒÂ‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚Â ‰„ÚÒÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
˘.¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ÈÂ˘È¯‰ È‡ ˙ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡˘ ÔÂÊÓ È˜ÒÚ

אזור התעשייה
הכנת תכניות לאזור התעשייה
˙˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î
לנוכח הצור 0בהקמת אזור תעשייה ביישוב ,ומאחר שתכנית המתאר בנושא שמשרד הפני החל
בהכנתה בשנת  1972לא קודמה ,החלה העירייה עוד בשנת  1990לקד שתי תכניות מפורטות
לשני אזורי תעשייה  מזרחי ומערבי .בשנת  1992קיבל לידיו משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
)להל  משרד התמ"ת( את המש 0הטיפול בתכניות.
 .1שטח התכנית הנוגעת לאזור התעשייה המערבי הוא כ 180דונ ברוטו וכ 70דונ נטו.
מטרותיה ה :שינוי ייעודו של השטח מחקלאות למלאכה יבשה ,שטח מסחר משולב במלאכה,
שטחי למסחר ועסקי ,דרכי ,שבילי ,שטחי פתוחי ,מבני ציבור וחניה ציבורית.
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הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה  חיפה דחתה את התכנית בנימוק שהיא חלה על אזור יער מוכרז
לפי פקודת היערות  1926ובשל איהתאמה בינה ובי תמ"א  .831במועד סיו הביקורת טר
אושרה התכנית.
 .2לעומת זאת התכנית הנוגעת לאזור התעשייה המזרחי אושרה בספטמבר  .2000השטח שעליו
חלה התכנית הוא כ 200דונ ברוטו וכ 120דונ נטו  מה כ 100דונ בניהול מינהל מקרקעי
ישראל וכ 20דונ בבעלות פרטית .מטרות התכנית ה לייעד שטח חקלאי לאזור שישמש
לתעשייה ,מלאכה ומסחר ושיוקמו בו מערכות דרכי ושטחי ציבוריי פתוחי וכ מתקני
הנדסיי.
ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙ
ע אישור התכנית המפורטת ולפני פרסו המכרזי היה על משרד התמ"ת ,שקיבל את האחריות
לפיתוח אזור התעשייה ,להכי תכנית ביצוע הכוללת :לוח זמני ,תקציבי ,פירוט אופ הביצוע
וחלוקת האחריות בינו ובי העירייה.
נמצא שמשרד התמ"ת לא הכי תכנית כדרוש .ראש מינהל פיתוח אזורי תעשייה שבמשרד התמ"ת
מסר למשרד מבקר המדינה כי משרד התמ"ת מפתח את אזור התעשייה של או אל פח כחלק
מפיתוח של כ 60אזורי תעשייה במסגרת תקציב שנתי שנקבע מדי שנה על פי אילוצי תקציביי.
בסעי(  2בפרוטוקול "מסיכו פגישה בנושא אזור התעשייה אואל פח" ,שהתקיימה ביוני
 2005במינהל לאזורי פיתוח ,בנוכחות נציגי מטע העירייה ,צוי כלהל" :משרד התמ"ת אינו
יכול להתחייב ללוח זמני לסיו העבודות הואיל והנושא כרו 0בגורמי רבי".
העירייה מסרה כי היא פנתה בעניי לוחות הזמני כמה פעמי למשרד התמ"ת במסגרת הדיוני
המשותפי ביניה בדרישה לקבוע לוחות זמני לביצוע העבודות ,א 0לא נענתה .לדוגמה,
במסגרת דיו בנושא אזור התעשייה שהתקיי במאי  2006בנוכחות נציגי משרד התמ"ת ובה
המשנה למנכ"ל ,מנהל המינהל לאזורי פיתוח ,עוזר המנכ"ל ונציגי העירייה ,ביקש גזבר העירייה
בי היתר לקבוע לוחות זמני להמש 0העבודות באזור התעשייה .בר נציגי משרד התמ"ת לא
קבעו לוח זמני לביצוע העבודות.
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙ ‡˘Â ˙‡ ÌÎÒÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ¯È„‚È˘ ÌÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ
ÍÂ˙· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ È„Î ·Ï˘ ÏÎÏ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜ÏÂ Ô˙ÂÏÚ ˙‡Â
.¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù
¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ÚÂˆÈ· ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï˘ ÏÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÁÙ Ï‡ ÌÂ‡ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰

__________________
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תמ"א  :31תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולקליטת עלייה ,נוסח התשנ"ח.1998
מטרות התכנית ,בי השאר ,ה להתוות כיווני פיתוח לגבי מערכות מגורי ,מערכות תעסוקה
)תעשייה( ומערכות תשתית .כמו כ מטרתה לקבוע הוראות לעניי השמירה על שטחי פתוחי ועל
משאבי טבע.

עיריית או אל פח

לנוכח לחצי שהפעילו יזמי ובעלי עסקי על העירייה היא פנתה למשרד התמ"ת והודיעה לו על
כוונתה לפתח בעצמה את אזור התעשייה .ואול ביולי  2003חזרה העירייה והודיעה למשרד
התמ"ת כי בשל קשיי כספיי אי ביכולתה לפתח בכוחות עצמה את אזור התעשייה וביקשה
ממנו לפתח במקומה את האזור.
יצוי כי הקמת אזור תעשייה יאפשר הרחבת עסקי שכבר הוקמו והקמת עסקי ותעשיות
שאופיי מחייב כי ה יפעלו במקו מרוחק מאזורי מגורי .עוד יאפשר הדבר העתקת מקומ של
עסקי הגורמי למטרדי רעש וריח שעלולי לפגוע באיכות החיי של התושבי ויקד את
האינטרסי הכלכליי של העיר.
הבדיקה העלתה כי העירייה לא הביאה להחלטה במועצת העירייה את נושא פיתוח אזור
התעשייה ,וכ את נושאי תקצובו וביצועו באמצעות משרד התמ"ת .העירייה א( לא עיגנה זאת
בהסכ בינה ובי משרד התמ"ת המסדיר את אופ ההקמה ואת תנאיה והקובע לוחות זמני
להשלמת פיתוחו של אזור התעשייה ולמסירתו לעירייה.
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙‡ÈÏÓ· ÔÂÈ„Ï ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙‡ Úˆ·È˘ Ì¯Â‚‰Â ÂÁÂ˙ÈÙ ˙Ó¯ ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú
˙‡ ¯È„‚È˘ ·˙Î· ÌÎÒ‰· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ‰ È· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ

ביצוע בפועל
 .1בשנת  2005החל משרד התמ"ת לפתח את אזור התעשייה המזרחי ולהכשירו לייעודו .ביצוע
העבודות נעשה בשלבי ,ומשרד התמ"ת פרס מכרז לביצועו של כל שלב .שלב א' החל בתחילת
שנת  2005בכריתת עצי ,ובסו( ספטמבר אותה שנה הוחל בעבודות עפר שכללו :חפירה ,חציבה,
יישור שטח ופריצת דר .0שלב ב' כלל המש 0של עבודות החפירה והחציבה שהוחל בה בשלב
א' .ביצוע של שלבי אלו ,שנמש 0מעל חמש שני ,הסתיי במרס .2009
שלב ג' בעבודות אזור התעשייה כלל המש 0עבודות עפר ופילוס מגרשי ופריצת כביש מס'  4וכ
בניית קירות הפרדה בי המגרשי ובי כביש מס'  2הגובל בה .בספטמבר  2009הוחל בביצוע
שלב ד' הכולל הנחת תשתיות תתקרקעיות של מי ,ביוב ,ניקוז ותאורה .שלב זה אמור לכלול בי
היתר הנחת מצעי ואספלט בחלק מכבישי מס'  2ומס' .3
בנובמבר  2009נבחר קבל לביצוע שלב ה' .א 0במועד סיו הביקורת ,נובמבר  ,2009טר הוחל
בביצוע שלב זה שאמור לכלול המש 0פריצת כביש מס'  3וחלק מכביש מס'  4ובניית קירות
תומכי ,לרבות ביצוע סלילה חלקית של דר 0שירות שאמורה להוביל לתחנת השאיבה.
מתכנ שפעל מטע משרד התמ"ת לתכנו אזור התעשייה הכי עבור העירייה במאי  2005אומד
ראשוני של עלויות פיתוח אזור התעשייה שהסתכ בכ 39מיליו ש"ח )הסכו כולל עלות ביצוע
העבודות ,תוספת מע"מ ,הוצאות על תכנו ,ניהול ופיקוח ותקורות נוספות( .על פי אומד מעודכ
ליולי  ,2008עלויות פיתוח אזור התעשייה הסתכמו לאותו מועד בכ 59.50מיליו ש"ח .שני
האומדני לא כללו את עלויות הפיתוח של חלק מכביש מס'  1הגובל באזור התעשייה .הפער בי
שני האומדני מסתכ בכ 20.5מיליו ש"ח) ,כ 53%מהאומד הראשוני ממאי .(2005
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משרד התמ"ת מסר למשרד מבקר המדינה את התייחסותו בשלושה מכתבי  האחד מפברואר
 2010ושניי אחרי מאפריל ) 2010להל  תשובת משרד התמ"ת( .מתשובת משרד התמ"ת עולה
כי אומד ראשוני בדבר עלות הוצאות הפיתוח הסתכ בכ 43.2מיליו ש"ח ואילו אומד מעודכ
שאישר משרד התמ"ת הסתכ בכ 65מיליו ש"ח; הגור לפער בי שני האומדני הוא בי היתר
התנאי הטופוגרפיי של השטח שמחייבי חציבה באזור הררי .מנתוני משרד התמ"ת עולה
שהפער בי שני האומדני מסתכ בכ 21.8מיליו ש"ח )כ 50%מהאומד הראשוני(.
מהנתוני שהובאו לעיל עולה שיש פער בי הנתוני שהתקבלו מהעירייה לגבי עלויות הפיתוח
של אזור התעשייה ובי הנתוני שמסר משרד התמ"ת בתשובתו .ה מנתוני העירייה וה מנתוני
משרד התמ"ת עולה כי יש פער ניכר בי האומד הראשוני ובי האומד המעודכ של עלויות
הפיתוח של אזור התעשייה.
ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ ˘¯Ù‰‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ¯ÈÁÓ Ï˘ ˙¯ÎÈ ˙Â¯˜ÈÈ˙‰Ï Ì¯‚˘ ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ È „ÓÂ
.Ì˜ÂÂÈ˘ ˙‡ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚÂ
 .2אזור התעשייה גובל בכביש מתוכנ מס'  1שאמור לחבר את אזור התעשייה ע העיר )להל
 כביש הגישה( .אורכו כ 2.5ק"מ ,וכ 800מטרי ממנו גובלי באזור התעשייה.
בפירוט אומד עלויות פיתוח אזור התעשייה צוינו שלוש חלופות לפיתוח אזור התעשייה וכביש
הגישה הגובל בו )שאורכו כאמור כ 800מ'( .העירייה בחרה את החלופה שכללה סלילת כל כביש
הגישה הגובל באזור התעשייה .אומד חלופה זו הסתכ בכ 68מיליו ש"ח.
בעניי מימו סלילת כביש הגישה לאזור התעשייה ציי משרד התמ"ת בתשובתו כי "נושא
החלוקה נדו בדיוני העבודה ע מהנדס העיר ,שבה צוי כי החלוקה הנכונה הינה :חצי מרוחב
הכביש יבוצע ע"י התמ"ת והשלמת חצי הרוחב השני ע"י העירייה".
„¯˘Ó ÂÓÎÈÒ Ì¯Ë ,2010 ÏÈ¯Ù‡· ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ Ô˙Ó „ÚÂÓ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
.‰˘È‚‰ ˘È·Î ˙ÏÈÏÒ ‡˘Â ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ˙"Ó˙‰
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡Ï ‰˘È‚‰ ˘È·Î ˙Â·È˘Á ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÚ „·· „· ,‰ÏÈÏÒ‰ „ÚÂÓ ˙‡ Ú·˜ÈÂ ˘È·Î‰ ˙ÏÈÏÒ ‡˘Â ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ¯È„ÒÈ ˙"Ó˙‰
.ÂÈÏ‡ ‰¯È˘È ‰˘È‚ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ ˙¯˘Î‰ ÌÂÈÒ
 .3מנתוני שמסר משרד התמ"ת למשרד מבקר המדינה בינואר  2010עולה כי משרד התמ"ת
תקצב בשני  20092000ס 0של כ 14מיליו ש"ח לפיתוח אזור התעשייה ,אול משרד התמ"ת
הוציא בפועל רק כ 7.5מיליו ש"ח מסכו זה .יצוי כי משרד התמ"ת לא קבע לעצמו מועד
לסיו הכשרת אזור התעשייה ולשיווקו.
בתשובת משרד התמ"ת צוי בי השאר כי "ביצוע בפועל לקראת סו(  2009היה כ 7.5מיליו
ש"ח מתו 0תקציב קיי וזמי בתכנית העבודה על ס 0של כ 13מיליו ש"ח ובנוס( הועברה
התחייבות חשב למינהלת הביוב במשרד התשתיות על ס 0של כ 2.5מיליו ש"ח בגי השתתפות
של המשרד בפתרו קצה לביוב".
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,Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˘ÓÈÓ Ì¯Ë 2009 ˙ ˘ ÛÂÒ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ Â„ÚÂ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ· ‰ÓÎ˙Ò‰ Ô˙ÂÏÚ˘ ˙Â„Â·Ú ÚˆÈ· ÏÚÂÙ·Â
.‰ÈÈ˘Ú˙‰
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ïˆ Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Â˜ÂÂÈ˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ˙Â„Â·Ú‰ ÌÂÈÒÏ „ÚÂÓ ÚÂ·˜ÏÂ
‡˙ ¯ÂÊ‡ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰· ÌÈÙÒÂ ÌÈ·ÂÎÈÚ ˙ÚÈ ÓÏ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰
.‰ÈÈ˘Ú˙‰

ביוב
במסגרת פיתוח אזור התעשייה נדרשת מציאת פתרו לסוגיית הזרמתו של הביוב באזור )להל 
פתרו ביוב( .העניי הופקד בידי העירייה ,ומשרד התמ"ת קיבל עליו להשתת( ב 21%מעלות
הטיפול בנושא .מדובר בהקמת תחנת שאיבה שאמורה לספק פתרו לבעיית הביוב המוזר ,בי
היתר ,מאזור התעשייה .אומד עלותו של פתרו הביוב הוא כ 13מיליו ש"ח.
נמצא כי כבר בספטמבר  2004קיבלה העירייה מהמינהלה לפיתוח תשתיות ביוב שבמשרד
התשתיות הלאומיות )להל  מינהלת הביוב( אישור לתכנית שהכינה לש פתרו הביוב .התכנית
עודכנה ואושרה מחדש במאי .2007
משרד התמ"ת כלל בתכנית העבודה שלו לשנת  2008את השתתפותו במימו תחנת השאיבה.
נמצא כי רק באוגוסט  2009הוציא משרד התמ"ת "התחייבות חשב" 9בס 2.5 0מיליו ש"ח עבור
חלקו של משרד התמ"ת בפתרו הביוב.
בשנת  2009הועבר נושא אספקת המי והטיפול בשפכי בעיר או אל פח לאחריות תאגיד מי
עירו )להל  התאגיד( ,ובספטמבר אותה שנה פרס התאגיד מכרז להקמת תחנת שאיבה.
בתשובת מינהלת הביוב למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010צוי בי השאר כי היא "תמכה
לאור 0כל הדר 0וא( דרשה מהתמ"ת להעביר את ההתחייבות שלו ע"ס  2.5מיליו ש"ח ...התמ"ת
התמהמה בהעברה .בחודש יולי  2009התקיימה ישיבה משותפת ,בה נאמר מפורשות ,כי הפרויקט
לא יוצא לביצוע ללא השלמת ההתחייבות הכספית של התמ"ת .בספטמבר  2009הועברה
התחייבות מצד התמ"ת .רק בחודש נובמבר התקבלה הרשאה חתומה מציד".
בתשובת משרד התמ"ת צוי בי השאר כי "משרד התמ"ת העביר את ההתחייבות תו 0שבועיי...
מאז שהתקבלה ההודעה ממינהלת הביוב".
·ÂÈ·‰ ÔÂ¯˙Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÌÈ ÓÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘¯ÂÊ‡ ˙¯˘Î‰· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ‰Ó¯˙ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ‰¯˙È‰ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ .‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ Ï
.Â˙ÓÏ˘‰Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰

__________________

9

התחייבות חשב  התחייבות מטע משרד התמ"ת לגבי השתתפותו בעלות הקמת תחנת השאיבה .את
ההתחייבות נת חשב משרד התמ"ת.
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רישוי עסקי
בחוק רישוי עסקי ,בתקנות ובצווי שהוצאו על פיו ,נקבעו סוגי עסקי הטעוני רישיו עסק
הנית מאת רשות הרישוי .רשות הרישוי בתחו רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או מי
שהוא הסמי 0לכ .0רישיו עסק לחלק מסוגי עסקי אלה נית א 0ורק לאחר שבעל העסק קיבל
אישורי ,בהתא לסוג העסק ,בי היתר ממשרד הבריאות ,מהמשרד להגנת הסביבה ומהמשרד
לביטחו הפני .עוד נקבע בחוק כי על הרשות המקומית לוודא שקוימו הדיני הנוגעי לתכנו
ולבנייה ולשירותי כבאות.
על פי חוק רישוי עסקי ,הרישוי נועד בי היתר להבטיח איכות סביבה ברמה הנדרשת; קיו תנאי
תברואה נאותי; מניעת מפגעי ומטרדי; קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות; מניעת סכנות לשלו הציבור ,ובכלל סכנות שמקור במחלות בעלי חיי.
בתקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א) 2000להל  התקנות( ,נקבעו שלושה סוגי
של רישיונות :רישיו לצמיתות ,שתוקפו מהמועד שנקבע בו וכל עוד לא בוטל בידי רשות
הרישוי; רישיו תקופתי ,שתוקפו לפרקי זמ כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות )שנה אחת,
שלוש שני או חמש שני(; ורישיו זמני לפרק זמ שקובעת רשות הרישוי.
על רישוי העסקי בתחו שיפוטה של העירייה ממונה מחלקת תברואה ורישוי עסקי )להל 
המחלקה( ,שמועסקי בה מנהל המחלקה ,הווטרינר העירוני ,מנהלת יחידת הרישוי בחצי משרה,
מזכירת המחלקה בחצי משרה וחמישה פקחי.
על פי נתוני המחלקה ,בנובמבר  2009פעלו ביישוב כ 700עסקי טעוני רישוי  רק לכ 200מה
היו רישיונות ,והיתר פעלו ללא רישיונות עסק.
עסקי הפועלי ללא רישיו
סעי(  20לחוק רישוי עסקי קובע" :היה לממונה על המחוז ,לממונה על איכות הסביבה ,לרופא
מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעי( ,14
רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק ,א בסגירת החצרי וא בכל דר0
אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניי כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק )להל  צו
הפסקה מינהלי(".
סעי(  14לחוק רישוי עסקי קובע בי היתר עונשי על עיסוק ללא רישיו או ללא היתר זמני
בעסק טעו רישוי ,וכ עונשי על איקיו תנאי מתנאיה של רישיו או היתר זמני.
כאמור ,בתחו שיפוטה של העירייה פועלי כ 500עסקי ללא רישיו עסק .מנתוני המחלקה
עולה כי כ 350מבעלי העסקי החייבי ברישוי עסק לא הגישו למחלקה בקשות לקבלת רישיו
עסק ,וכי כ 150בעלי עסקי שהגישו בקשות לרישיו עסק טר מילאו את התנאי שדרשו מה
הגורמי המאשרי ולכ טר קיבלו את הרישיו.
הבדיקה העלתה כי ביישוב אי אזור תעשייה ,וכי רוב העסקי פועלי בשכונות מגורי ובכביש
הכניסה הראשי של העיר .יצוי כי יש בכ 0כדי לפגוע באיכות החיי של תושבי העיר.
מבדיקת כ 20מתיקי רישוי העסקי שבמחלקה עולה כי העירייה שלחה לבעלי עסקי פניות
והתראות בדבר חובת להסדיר קבלת רישיו עסק ,ואול ג לאחר שנמצא כי ה לא פעלו כדרוש
בעניי זה היא לא נקטה נגד צעדי נוספי המתחייבי על פי החוק .להל שתי דוגמאות:
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 .1עסק לחיתו 0ועיבוד שיש שפעל בשכונת מגורי :נמצא כי בי אוקטובר  2001לינואר 2007
שלחה המחלקה לבעל העסק שש דרישות להסדרת רישיו העסק שלו ,אול הוא לא פעל למילוי.
נמצא כי במועד סיו הביקורת ,בנובמבר  ,2009עדיי לא הגיש בעל העסק בקשה לרישיו עסק.
 .2עסק לחלוקת בלוני גז :לפי רישומי המחלקה ניהל תושב המקו עסק לחלוקת בלוני גז
בשכונת מגורי .נמצא כי המחלקה פנתה בפברואר ובמרס  2009לבעל העסק בדרישה להסדיר
רישיו עסק ,אול הוא לא הגיש בקשה לרישיו .העסק אינו מקיי את תנאי הבטיחות הנדרשי
ויש בו משו סכנה לציבור ,בייחוד בהתחשב בכ 0שהוא פועל בשכונת מגורי.
בתשובת משרד התשתיות הלאומיות מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה )להל  תשובת
משרד התשתיות הלאומיות( צוי ,בי השאר ,כי העירייה לא פנתה למשרד התשתיות בענייני גז,
וכי "רשות מקומית לא אמורה להמתי לטיפול גורמי אחרי בעסקי הפועלי בתחומה ללא
רישיו .א העסק מסכ את הציבור ,עליה לפעול לסגירת המטרד".
הבדיקה העלתה כי במקרי שנבדקו הסתפקה העירייה במשלוח התראות ודרישות להסדרת
הרישוי ולא נקטה שו צעד אחר ,כמו הוצאת צווי סגירה מינהליי או הגשת כתבי אישו.
בתשובת מחלקת בריאות הסביבה והציבור בעירייה שצורפה לתשובת העירייה )להל  תשובת
מחלקת תברואה ורישוי עסקי( צוי ,בי השאר ,כי "עסקי מזהמי ועסקי מסוכני ...חייבי
להיות באזור תעשיה .יש לציי שעסקי אלה ...פועלי עשרות שני ...ומפרנסי משפחות.
במציאות של היו הדבר יראה לא נכו ולא חכ לזרוק משפחות שלמות למעגל העוני".
˘È‚‰Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·Ó ‰˘¯„˘ ÍÎ· ‰˜Ù˙Ò‰ ÈÎ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜˘„¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ Ì„‚ ‰Ë˜ ‡Ï Í‡ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â
¯ÂÒ‡Ï ‰ÈÏÚ ,¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ· ·˘Á˙‰· Ì‚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‡˙ ÌÈÏÂÏÚ‰ ‰Ï‡ ¯˜ÈÚ· ,˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÈÂ˘È¯ ÌÈ ÂÚË‰ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ
.‰˙ÂÎÓÒ·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ ˙‡ Ì„‚ ËÂ˜ ÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ

רישוי עסקי מזו
בתקנות נקבע כי חלק מהעסקי זכאי לקבל רישיו תקופתי אשר מתחדש מפע לפע ,א נמצא
שה עומדי בתנאי לחידושו .הגבלת תקופת הרישיו נועדה לאפשר לרשות הרישוי פיקוח
הדוק על עסקי ,ובייחוד על עסקי שפעילות הבלתי תקינה עלולה לגרו מפגעי סביבתיי או
פגיעה בבריאות הציבור.
בתוספת לצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה) 1995להל  צו רישוי עסקי( ,נקבע
כי קבלת רישיו לניהול מסעדה מותנית באישור מוקד ממשרד הבריאות ,כדי להבטיח את
בריאות הציבור .בתוספת הראשונה של התקנות נקבע כי תוק( הרישיו הוא שלוש שני.
בסעי(  (1)4לפקודת בריאות הציבור )מזו( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג) 1983להל  פקודת בריאות
הציבור )מזו(( ,נקבע כדלקמ]" :מפקח רשאי[ להשיג ,בדר 0שנקבעה בתקנות ,כל דוגמת מזו";
ובסעי(  (2)4לפקודה נקבע]" :מפקח רשאי[ להיכנס לחצרי שמוכרי בה מזו כדי להשיג
דוגמאות לאנליזה או כדי לברר א מפירי ש פקודה זו או תקנות שלפיה"; לעניי פקודה זו
הוגדר מפקח ,בי היתר ,כ"תברוא או מפקח של רשות מקומית שמועצתה הסמיכה אותו לגבי
חצרי שבתחומה".
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לפי נתוני המחלקה פעלו בתחו שיפוטה כ 315עסקי מזו )מכולות ,מסעדות וקיוסקי( ,מה
כ 245ללא רישיו עסק .נמצא כי המחלקה אינה מקיימת פיקוח על חלק מה לצור 0הבטחת
בריאות הציבור כדרוש על פי פקודת בריאות הציבור )מזו( .להל שלוש דוגמאות:
 .1נמצא כי המחלקה הוציאה לבעל מסעדה ארבע דרישות להסדרת רישוי העסק  ביולי ,2006
בינואר  ,2007בספטמבר  2007ובמרס  .2009א( על פי שבעל העסק לא הגיש בקשה לקבלת
רישיו עסק לא פעלה המחלקה לסגירת המסעדה.
 .2נמצא כי המחלקה הוציאה לבעל מזנו ארבע דרישות להסדרת רישוי העסק  ביולי ,2004
במרס  ,2005ביולי  2006ובינואר  ,2007א( על פי שבעל העסק לא הגיש למחלקה בקשה לקבלת
רישיו עסק לא פעלה המחלקה לסגירת המזנו.
 .3נמצא כי בעל עסק לחמוצי קיבל רישיו עסק עוד בשנת  .1986הוא נדרש לחדש את
הרישיו ולעמוד בתנאי הרישוי ,שנקבעו ,בי היתר ,בדרישות משרד הבריאות ומשרד הגנת
הסביבה .נמצא כי המחלקה פנתה לבעל העסק בספטמבר  ,2001באפריל  ,2005ביולי ובספטמבר
 2007בדרישה להסדיר את רישיו העסק ,אול בעל העסק לא פעל לחדשו והמחלקה עצמה לא
פעלה לסגירת העסק.
עוד נמצא כי מפקחי מטע העירייה לא נטלו דגימות מזו מאות עסקי מזו ,וכי בתיקי הרישוי
של העסקי האמורי לא נמצאו דוחות על ביקורי שנעשו בה .פעולות אלה דרושות על מנת
להבטיח את בריאות הציבור.
נמצא כי במועד סיו הביקורת בנובמבר  2009עדיי לא פעלה העירייה לאכיפת החוק על בעלי
העסקי ,ובכלל זה לא הוציאה נגד צווי סגירה מינהליי ולא הגישה נגד כתבי אישו.
בתשובת משרד הבריאות מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה צוי כי "הפיקוח והאכיפה על
עסקי מזו מטע עיריית או אל פח לוקי בחסר".
בתשובת מחלקת תברואה ורישוי עסקי צוי בי השאר כי "העירייה תחפש את הדר 0לחייב את
בעלי העסקי לבצע את הדגימות תו 0תיאו ע לשכת הבריאות".
˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì È‚· ˙Ù˜˘ ˘ ÌÈ˜ÒÚ „ÂÁÈÈ· ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ „‚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰
‰˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙È˙ÂÁÈË· Â‡ ˙È˙‡Â¯·˙ ‰ ÎÒ
ÌÈÏÚÂÙ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡Ï ÌÈÈÏ‰ ÈÓ
˙ÏÈË ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â·¯Ï ,ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ˘ Ì‚‰ ,ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ
„‚.Ì‰È˙Â¯È˘Ï ˜˜Ê ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,Ì‰· ˘‚ÂÓ‰ ÔÂÊÓ‰Ó ˙ÂÓÈ

גידול בעלי חיי בשכונות מגורי
בהתא לסעי( )247ב( לפקודת העיריות ,על העירייה להסדיר בי השאר את סוגיית החזקת של
בעלי חיי באופ שלא יהיה בכ 0משו מטרד ציבורי או מפגע לבריאות.
בהתא לצו רישוי עסקי ,עסקי שמטרת גידול בעלי חיי ,החזקת וטיפול בה טעוני רישוי,
שמטרתו בי השאר מניעת מפגעי ומטרדי ומניעת סכנות של מחלות בעלי חיי.
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הבדיקה העלתה כי בעיר רווחת תופעה של גידול בעלי חיי בתו 0שכונות מגורי ובחצרות של
הבתי ה לשימוש פרטי וה לשימוש מסחרי .לפי רשימה שהכי ביוני  2004הווטרינר העירוני,
ושהנתוני בה תקפי למועד סיו הביקורת כפי שמסר מנהל המחלקה ,בכ 120משקי בית
בתחו העיר מגדלי בעלי חיי כמו סוסי ,צא ,עגלי ועופות ,כ 70מה לשימוש מסחרי.
בגידול בעלי חיי בתו 0אזורי מגורי יש משו מטרד ,והדבר עלול לגרו למפגעי תברואתיי
וסביבתיי ,משו שהאשפה והשפכי שמייצרי בעלי החיי עלולי לסכ את הסביבה
ומפריעי למתגוררי במקו.
הבדיקה העלתה כי תושבי פנו למחלקה והתלוננו על שכני שמגדלי בעלי חיי אשר גורמי
בעיקר מטרדי של רעש והפצת ריחות .העירייה לא פעלה כנדרש למניעת המטרדי ולהפסקת.
עוד העלתה הבדיקה כי העירייה אינה אוכפת על המגדלי את החוק ואינה פועלת לסגירת
הרפתות ,הדירי והלולי שפועלי ללא רישיו עסק.
ÍÂ˙· ÌÈÏÂÏÂ ÌÈ¯È„ ,˙Â˙Ù¯ ˙˜ÊÁ‰ ÚÂ ÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÏ„‚Ó „‚ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â ÂÎ
ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ ·˜Ú Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈÈ˙·È·ÒÂ ÌÈÈ‡Â¯·˙ ÌÈÚ‚ÙÓÂ ÌÈ„¯ËÓ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ
.ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â ÂÎ˘ ÍÂ˙· „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈÁ

פיקוח
כאמור ,העירייה חייבת לפקח על העסקי הפועלי בתחו שיפוטה כדי לאכו( את הוראות החוק
ותנאי הרישיו.
הבדיקה העלתה כי ביקורי הפיקוח של העירייה לא התבססו על תכנו תקופתי המאפשר בדיקה
שיטתית של העסקי ,כדרוש על פי כללי מינהל תקי .בדיקת דוחות הפיקוח שנמצאו בעירייה
העלתה שהביקורי היו אקראיי ומועטי יחסית ,ולא נעשתה בקרה שיטתית בכל הנוגע לתיקו
הליקויי שהעלו המפקחי.
,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â ˜Â˙˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ ‰˘Ú˙Â ,È˙ÙÂ˜˙ ÔÂ Î˙ ÈÙÏ

סיכו
ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÊÈ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰ÓÚËÓ ˙Úˆ·Ó‰ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á ÌÓÚ˘ ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ,ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
.Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
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ÌÂ„È˜· Ú‚ÂÙ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó˙Ó‰ ,ÌÁÙ Ï‡ ÌÂ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰· ·ÂÎÈÚ‰
˘Ú¯‰ È„¯ËÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÈÂ˘Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰ .¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰
.ÌÂ˜Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰Ó ‰ÓÎ ÌÈÓ¯Â‚˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡Â ÁÈ¯‰Â
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙‡˘ ¯˙È· ËÂ˜ Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
.ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ
¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
.‰Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á
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התקשרות ע קבל לפינוי גז וגרוטאות
תקציר
פינוי אשפה הוא אחד השירותי החיוניי שעל רשות מקומית לספק לתושביה.
הרשויות המקומיות עוסקות בפינוי כמה סוגי אשפה ,ובה אשפה ביתית ,אשפה
תעשייתית ואשפת גז וגרוטאות ,המפונה באמצעות משאיות מנו.
עיריית אור יהודה )להל  העירייה( התקשרה ע קבלני פרטיי לצור קבלת
שירותי פינוי אשפה לסוגיה .על פי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת
העיריות( ,התקשרות העירייה ע קבל לביצוע עבודה ,ובכלל זה עבודה לפינוי
אשפה ,טעונה מכרז פומבי.
בדצמבר  2008פרסמה העירייה שלושה מכרזי פומביי לביצוע עבודות לפינוי
אשפה מתחו שיפוטה ,ובי היתר מכרז לפינוי אשפת גז וגרוטאות באמצעות
משאיות מנו .במכרז זכתה חברה א )להל  הקבל( .ג לפני המכרז סיפק הקבל
לעירייה שירותי אלה ,על פי חוזי שנחתמו בי הצדדי בעקבות זכייתו במכרז
פומבי בשנת .2002

פעולות הביקורת
בחודשי מאיאוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את ההתקשרות בי העירייה
ובי הקבל לביצוע עבודות פינוי גז וגרוטאות .הבדיקה התמקדה בהליכי המכרז
לבחירת הקבל ,בתנאי ההתקשרות עמו וביישו הוראות החוזה .כמו כ נבדקו
הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל והתשלומי לקבל .הבדיקה נעשתה באג
ההנהלה של העירייה ,במחלקת התברואה שבאג לשיפור פני העיר בעירייה )להל
 אג שפ"ע( ובגזברות.
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עיקרי הממצאי
הליכי המכרז
 .1בתנאי המכרז לפינוי גז וגרוטאות נדרשו המציעי לצר להצעותיה
אישורי ורישיונות שוני ,ובי היתר רישיו מוביל לפי חוק שירותי הובלה,
התשנ"ז .1997הקבל ומציעה נוספת הגישו לוועדת המכרזי של העירייה תצלו
של רישיו המוביל שלה ללא הנספחי לרישיו שבה מפורטת רשימת כלי הרכב
שעליה חל הרישיו ,ולא נמצא שהעירייה דרשה מה לצר את הנספחי כנדרש
בתנאי הס של המכרז.
 .2אומד העירייה למכרז לא היה מפורט כנדרש בתקנות העיריות )מכרזי(,
התשמ"ח ,1987ונרש בו סכו בלבד ,בלי פירוט התחשיב או הנתוני שהאומד
התבסס עליה .ג במשרדי העירייה לא נמצא מסמ המפרט את אופ חישוב
האומד או את הנתוני שלפיה הוא חושב ,ולכ לא נית לדעת מה עלותו של כל
אחד ממרכיבי העבודה.
 .3על פי חוזה שחתמה העירייה ע יוע ,+היה עליו להכי לבדו את האומד למכרז,
והוא א התחייב שלא לשת איש במידע הנוגע למכרז .בפועל הוכ האומד בפגישה
משותפת בי היוע +לשלושה בעלי תפקידי בכירי בעירייה .הפגישה התקיימה
סמו למועד האחרו להגשת ההצעות ,והאומד הופקד בתיבת המכרזי מיד בתו
מועד זה .מהל פגישה זו לא תועד.
 .4בתנאי הס של המכרז נדרשו המציעי להיות בעלי או צד להסכ ליסינג של
שלוש משאיות מנו משנת ייצור  2007ושל שתי משאיות מנו משנת ייצור .2006
בחוזה שחתמה העירייה ע הקבל לא נכלל תנאי בנוגע לשנת הייצור של המשאיות,
ובפועל הקבל השתמש ג במשאיות שיוצרו לפני שנת .2006
 .5לפני שוועדת המכרזי קיבלה את החלטתה לא הובאו לפניה מסמכי חשובי,
כגו תיק הקבל בעירייה או מידע שהצטבר בנושא תפקודו של הקבל בהתקשרויות
קודמות של העירייה עמו .על כ ניסיונה של העירייה ע הקבל לא נכלל בי
השיקולי שהביאה בחשבו ועדת המכרזי במסגרת החלטתה בנושא ,א על פי
שהיא הייתה רשאית לעשות כ על פי תנאי המכרז .מעיו בתיקי הקבל במשרדי
העירייה עולה כי במש השני התקבלו תלונות על טיב עבודתו ,וכי לעירייה היו
השגות על סדרי עבודתו ועל איכותה .אילו עיינה ועדת המכרזי במסמכי שנמצאו
בידי העירייה אשר נית היה ללמוד מה על טיב עבודתו של הקבל ,אפשר שהייתה
לכ השפעה על החלטתה.

החוזה וביצועו
 .1בפברואר  2009חתמה העירייה ע הקבל על חוזה לביצוע עבודות פינוי גז
וגרוטאות )להל  החוזה( .בחוזה נמצאו שיבושי וליקויי המלמדי על רשלנות
בעריכתו .מקצת הליקויי טכניי ומקצת מהותיי ועלולי לעורר קושי ביישו
הוראות החוזה.
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 .2הקבל לא קיי את התחייבויותיו על פי החוזה ,לעתי עד כדי הפרתו
היסודית ,וא על פי כ לא עמדה העירייה על תיקו ההפרות במועד או על מימוש
הסעדי בגי הפרת חוזה העומדי לרשותה .להל דוגמאות לסעיפי בחוזה
שהעירייה לא עמדה על מימוש:
)א( העירייה לא הקפידה על כ שהקבל יקי במשרדיה תחנה למעקב אחר
מסלול הנסיעה של משאיותיו כדי לוודא שה אינ אוספות אשפה ממקומות אחרי
מחו +לעיר ,א שבחוזה נקבע שעל הקבל לעשות כ.
)ב( העירייה לא עמדה על כ שהקבל יגיש לה רשימה שמית של עובדיו ויקבל
מאג הביטחו בעירייה אישור להעסקת כנדרש בחוזה .כמו כ היא לא עמדה על
כ שהוא יגיש לה תצלומי של רישיונותיה של כל כלי הרכב שהוא משתמש בה
לפינוי אשפה בתחו השיפוט של העירייה.
)ג( העירייה לא מנעה מהקבל ,במש כשנה ,להעסיק חברה בבעלות קרוב
משפחתו כקבל משנה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וזאת בלא שקיבל את
הסכמתה לכ בכתב ומראש כנדרש בחוזה.

הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל
 .1הפיקוח והבקרה של העירייה על עבודת הקבל בכל תחו שיפוטה של
העירייה בוצעו בידי שני מפקחי ,מנהל התברואה ועובד אחר .במוקד העירייה
התקבלו תלונות של תושבי על מטרדי בשל איפינוי גז וגרוטאות ,לעתי במש
שבועות וא חודשי .העירייה לא גיבשה נוהל המסדיר את דרכי הפיקוח על אופ
ביצוע עבודת הקבל ועל איכותה ואת אופ הטיפול בממצאי שהועלו.
 .2העירייה לא בדקה את המשאיות של הקבל שפינו את האשפה לאתר חירייה
קוד צאת לאתר כדי לוודא שבעת יציאת מתחו שיפוטה תכולת מלאה באופ
שאינו מאפשר לה לאסו אשפה של גור מחו +לעירייה בדרכ לאתר.
 .3העירייה לא השתמשה ביעילות בדוחות הכניסה של משאיות הקבל לאתר
חירייה; במקרי של איהתאמה בי הנתוני הכלולי בדוחות הללו ובי
הרישומי בשוברי הכניסה לאתר שהנפיקה העירייה לכלי הרכב של הקבל קוד
צאת לאתר ,לא המשיכה העירייה לברר את סיבת איההתאמה ,א שהדבר עשוי
היה ללמד על חיוב העירייה בתשלו לאתר בגי אשפה שאינה שלה.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מלמדי על ליקויי בתפקודה של העירייה בשלבי ההתקשרות ע
הקבל לפינוי גז וגרוטאות .הליקויי נוגעי בעיקר לתקינות הליכי המכרז
לבחירת הקבל ,לתנאי חוזה ההתקשרות עמו ,לתקצוב ההתחייבות הכרוכה
בהתקשרות עמו ,ליישו הוראות החוזה בי הצדדי ולאכיפת התחייבויות הקבל
לפי החוזה .בשל מחדליה קוד להתקשרות ע הקבל ובמהלכה קיבלה העירייה מ
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הקבל שירות ברמה שאינה תואמת את דרישות המכרז שפרסמה ואת המוסכ בי
הצדדי.
נוכח הפרת התחייבויותיו של הקבל על פי החוזה אשר היה בה כדי להשפיע על טיב
השירות לציבור ,היה על העירייה לנקוט אמצעי העומדי לרשותה לאכיפת ביצוע
התחייבויותיו ולחלופי לשקול להפסיק את ההתקשרות עמו.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות שנקטה העירייה ,בעקבות הביקורת,
לאכיפת התחייבויותיו החוזיות של הקבל .ע זאת ,על העירייה לעמוד על כ
שהקבל ימלא את כל ההתחייבויות שקיבל עליו על פי החוזה ,ובי היתר עליה לקבל
את רישיונותיה של כל כלי הרכב שהקבל מפעיל בשירותה ,את פרטיה של עובדי
הקבל המועסקי בשירותה ואת אישור קצי הביטחו של העירייה להעסקת.
הדבר נדרש כדי להבטיח שהשירות שהקבל מספק לה ימלא את צרכיה ואת
דרישותיה ,וכדי שקופת העירייה ורמת השירות לתושבי לא ייפגעו.

♦
מבוא
 .1שטח השיפוט של עיריית אור יהודה )להל  העירייה( משתרע על כ 5,300דונ בבקעת
אונו שבשפלת החו .לפי נתוני הדוח הכספי המבוקר של העירייה ,בסו שנת  2008מנתה
אוכלוסיית אור יהודה כ 35,200תושבי בכ 9,700בתי אב.
מר דוד יוס כיה כראש העירייה ממאי  .2007הוא נכנס לתפקידו לאחר התפטרותו של ראש
העירייה הקוד ,עור %הדי יצחק בוכובזה ,במרס  .2007בבחירות לראשות העירייה שהתקיימו
בנובמבר  2008נבחר מר דוד יוס לתקופת כהונה נוספת.
בשנת  2008הסתכמו הכנסות העירייה בתקציב הרגיל בכ 184.4מיליו ש"ח ,והוצאותיה 
בכ 184.3מיליו ש"ח .העוד השוט של העירייה באותה שנה היה כ 80אל ש"ח ,אול
ב 31.12.08היה גירעונה המצטבר של העירייה משני קודמות כ 27.3מיליו ש"ח .במרס 2007
מונה לעירייה חשב מלווה.
 .2לצור %מילוי תפקידיה על פי החוק מוסמכת עיריית אור יהודה ,ככל עירייה ,להתקשר
בחוזי ע קבלני וע ספקי שירותי .בי היתר התקשרה העירייה ע קבלני פרטיי לביצוע
עבודות ניקיו ,גינו ,טיאוט ,1איסו ופינוי אשפה לסוגיה.
בחודשי מאיאוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את התקשרות העירייה ע הקבל לביצוע
עבודות פינוי גז וגרוטאות .הבדיקה התמקדה בהליכי המכרז לבחירת הקבל ,בתנאי ההתקשרות
עמו וביישו הוראות החוזה בי הצדדי .כמו כ נבדקו הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל
והתשלומי לקבל .הבדיקה נעשתה בעיקר במחלקת התברואה שבאג לשיפור פני העיר בעירייה
)להל  אג שפ"ע( ,באג ההנהלה של העירייה ובגזברות.
__________________
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ניקוי או גריפה במטאטא.
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חובת העירייה לפנות אשפה ועלות הפינוי
אחד השירותי החיוניי ביותר שעל רשות מקומית לספק לתושביה הוא פינוי אשפה ופסולת
מוצקה )להל  אשפה( מרשות הרבי ומחצרות בתיה של התושבי בתחומה .בפקודת העיריות
]נוסח חדש[ )להל  פקודת העיריות( מעוגנות חובותיה של עירייה לדאוג לתברואה ,לפינוי
אשפה ולניקוי הרחובות ,הגני והמרחב הציבורי שבתחו שיפוטה.
הרשויות המקומיות עוסקות בפינוי של כמה סוגי אשפה :אשפה ביתית שמקורה במשקי בית,
בבתי עסק ובמפעלי תעשייה; אשפה שמקורה בפעולות בנייה ,בגרוטאות רכב ובגרוטאות אחרות;
גז ואשפה אורגנית שמקורה בצמחייה.
פינוי האשפה הביתית נעשה לרוב באמצעות ריקו המכלי למשאיות שבה נמצא מתק לדחיסת
אשפה ובאמצעות הובלת האשפה הדחוסה לאתר לסילוק פסולת )להל  אס"פ( או לתחנות מעבר.
כמו כ נערמת ברחבי העיר פסולת של גז וגרוטאות המפונה לאס"פ באמצעות משאיות מנו.
מאוקטובר  2000ואיל %מפנה העירייה את האשפה לתחנת המעבר לפסולת באתר חירייה )להל 
אתר חירייה או האתר( .חלק מהפסולת המגיעה לאתר ממוחזרת ,ושאר הפסולת משונעת לאתר
ההטמנה "גני הדס" הסמו %לבאר שבע ולאתר ההטמנה "אפעה" השוכ במישור רות .את תחנת
המעבר באתר חירייה מפעיל איגוד ערי אזור ד לתברואה ולסילוק אשפה )להל  האיגוד(.
בשנת  2008נאספה בתחו העירייה ונקלטה באתר חירייה אשפה במשקל כולל של כ 24,900טו.
באותה שנה השתתפה העירייה בתקציב האיגוד בסכו כולל של כ 3.6מיליו ש"ח .נוס על
התשלומי לאיגוד נושאת העירייה בתשלומי לקבלני פינוי אשפה על פי תנאי החוזה שחתמה
ע כל אחד מה .בשנת  2008שילמה העירייה לקבלני פינוי אשפה לסוגיה סכו כולל של כ4.72
מיליו ש"ח ,ומה כ 693,000ש"ח לפינוי גז וגרוטאות.

ההתקשרות ע קבלני פינוי אשפה
לפי סעי  197לפקודת העיריות ,התקשרות של עירייה ע קבלני פרטיי בחוזה לביצוע עבודה,
ובכלל זה עבודה לפינוי אשפה ,טעונה מכרז פומבי .על מכרזיה של עירייה חלות הוראות תקנות
העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח) 1987להל  תקנות המכרזי(.
את העבודות לפינוי אשפת העירייה לסוגיה מבצעי זה שני רבות שני קבלני :חברה א )להל 
הקבל( ,2המספקת לעירייה שירותי פינוי אשפה מפחי ומעגלות ושירותי פינוי גז וגרוטאות;
וחברה ב )להל  קבל ב( ,המספקת לעירייה שירותי פינוי אשפה ממכולות.
ההתקשרות האחרונה של העירייה ע הקבלני הללו הייתה על פי חוזי שנחתמו בעקבות זכיית
במכרזי פומביי שפרסמה העירייה בשנת  .32002תקופת ההתקשרות במסגרת חוזי אלה
__________________

2
3

העירייה התקשרה ע הקבל כבר בשנת  ,1978עוד לפני שהוא התאגד כחברה .קבל זה מספק
לעירייה ג שירותי טיאוט.
הקבל וקבל ב זכו באות מכרזי לאחר שבית המשפט לענייני מינהליי בתל אביביפו ביטל את
זכייתה של חברה אחרת בעקבות עתירה מינהלית שהגישו הקבל בעת"  ,1466/02וקבל ב בעת"
.1160/02
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הוארכה עד דצמבר  ,2008המועד שבו פרסמה העירייה בשני עיתוני יומיי שלושה מכרזי
חדשי לביצוע עבודות לפינוי אשפה )להל  מכרזי האשפה( .בי היתר פורס מכרז לביצוע
עבודות איסו ופינוי גז וגרוטאות באמצעות משאיות מנו )להל  המכרז או מכרז הגז(.
במכרזי האשפה שפורסמו בדצמבר  2008שוב זכו הקבל וקבל ב .כל אחד מהקבלני הללו זכה
במכרז לביצוע השירותי שסיפק לעירייה עד אותו מועד .במכרז הגז זכה הקבל.
לצור %ביצוע מכרזי האשפה התקשרה העירייה ביולי  2008ע חברה פרטית המספקת שירותי
ייעו /לרשויות מקומיות .נציג החברה )להל  היוע (/שימש יוע /לעירייה ה בנוגע למכרזי
האשפה שפרסמה בשנת  2008וה בנוגע למכרזי קודמי לפינוי אשפה שפרסמה בשנת .2002
להל יובאו הממצאי העיקריי שהועלו בבדיקת מכרז הגז ובבדיקת התקשרות העירייה ע
הקבל בעקבות מכרז זה.

הליכי המכרז
 .1במכרז הגז ביקשה העירייה הצעות לביצוע עבודות איסו ופינוי גז וגרוטאות בתפזורת
או בערמות מכל תחו השיפוט של העירייה .4במפרט שצור למסמכי המכרז צוי כי העבודה
תתבצע באמצעות שתי משאיות מנו שיספק הקבל )להל  משאיות מנו או משאיות( ,וכי צוות
המשאית יכלול נהג ועובד אחד לפחות.
במסמכי המכרז נכללו תנאי ס שעל המציעי למלא וכ צורפה למסמכי אלה דוגמה של החוזה
שייחת בי המציע הזוכה ובי העירייה .לפי תנאי המכרז היו רשאי להשתת בו רק מציעי
פרטיי וגופי שה בעלי או צד להסכ ליסינג של שלוש משאיות מנו משנת ייצור 2007
העומדות בדרישות המפרט שצוי במכרז וכ שתי משאיות מנו משנת ייצור  2006שישמשו
לתגבור או ככלי רכב חלופיי בעת הצור .%תנאי זה נועד להבטיח כי יש בידי הזוכה במכרז
האמצעי הדרושי וכלי הרכב המתאימי לביצוע העבודה באיכות שדרשה העירייה.
נמצא כי בדוגמת החוזה שצירפה העירייה למסמכי המכרז ושעל פיה נחת החוזה ע הקבל לא
נכלל תנאי הנוגע לשנת הייצור של כלי הרכב.
„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ê¯ÎÓ‰ È‡˙ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÁÒÈ Â·˘ ÔÙÂ‡‰Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡È‰ ÈÎÂ ,ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙Â˘¯·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙˘Ï ˙Â·È˘Á ˙ÒÁÈÈÓ ‡È‰ ÈÎ
Ú‚Â ‰Ê È‡˙ .5Ê¯ÎÓ‰ ‡Â˘ ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰Ï‡ ·Î¯ ÈÏÎ· ˘Ó˙˘È ‰ÎÂÊ‰˘ ‰ÂÂÎ˙‰
,‰„Â·Ú‰ Ï˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ „Á‡Ï ÂÈÈ‰„ ,‰˙ÂÙ˘ ‰Ù˘‡‰ Ï˘ ‰Ï·Â‰‰ ÔÙÂ‡Ï
Â˙Â‡ ÏÂÏÎÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰Â ,ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰Ï È˙Â‰Ó È‡˙ ·˘Á ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ
·„.ÔÏ·˜‰ ÌÚ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ·Â Ê¯ÎÓ‰ È‡˙Ï ‰Ù¯Âˆ˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙Ó‚Â
__________________
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לרבות תחו שיפוטה של רמת פנקס שאוחדה ע אור יהודה .ראו אכרזת העיריות )שינוי תחו
עיריית אור יהודה( ,התשס"ח ,2008שהוצאה מתוק! צו של שר הפני מ .24.3.08
בתנאי המכרז נאמר כי "שתי משאיות מנו! משנת ייצור  ...2006ישמשו לתגבור בעת הצור %ורכבי
חלופיי במקרה של תקלה" .מכא' שלפי כוונת העירייה ,כלי הרכב משנת ייצור  2007נועדו לשימוש
שוט! ואילו כלי הרכב משנת ייצור  2006ה חלופיי בלבד.
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ÔÈ·Â Ê¯ÎÓ‰ È‡˙ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰-È‡ ‰¯ˆÂ ‰ÊÂÁ‰ ÔÓ ¯ÂÓ‡‰ È‡˙‰ ˙ËÓ˘‰ Ï˘· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
˙‡„„ÂÓ˙‰ÏÓ ÂÚÓ˘ ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ‰È‰Â ,ÂÈ˙Â·˜Ú· Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ‰ È
·.Ì˙Â˘¯·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙˘Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÛÒ‰ È‡˙· Ì˙„ÈÓÚ-È‡ Ï˘· Ê¯ÎÓ
·.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÈ„· „ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰˘ ,˙‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ú‚Ù ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי הערת הביקורת מקובלת עליה .יחד ע
זאת ציינה ,כי על פי הוראה מפורשת בחוזה שנחת בי הצדדי ,כל מסמכי המכרז ה חלק בלתי
נפרד ממנו ,ולכ ג הדרישה הנוגעת לשנת הייצור של המשאיות הכלולה במסמכי המכרז הייתה
חלק בלתי נפרד מ החוזה.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי בפועל מרבית המשאיות שהקבל השתמש בה לביצוע
עבודות הפינוי היו משנות ייצור שקדמו לשנת  , 2006שלא על פי תנאי הס של המכרז.
‡Ï ˙ÂÈ‡˘Ó‰ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙˘Ï Ú‚Â‰ È‡˙‰ ˙Â·È˘Á Ï˘· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ·Â ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙ˆÓ‡Ó‰ ‰ÊÂÁ·˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰‡¯Â‰· È„ ‰È‰
Ï˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙˘Ï Ú‚Â· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .‰ÊÂÁ· ˘¯ÂÙÓ· È‡˙‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ Í¯Âˆ ‰È‰
Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï Ô‰· ˘Ó˙˘‰ ÔÏ·˜‰˘ ˙ÂÈ‡˘Ó‰
·.ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰ÊÂÁ· ·ÈÈÁÓ È‡˙· ‰˘È¯„‰ ÔÂ‚ÈÚ
 .2לפי תנאי המכרז נדרשו המציעי לצר להצעותיה אישורי ורישיונות שוני ,ובי היתר
רישיו מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז) 1997להל  חוק שירותי הובלה( .לפי סעי 4
לחוק שירותי הובלה" ,לא יית אד שירות הובלה ,בעצמו או באמצעות אחר ,אלא א כ בידו
רישיו מוביל".
מעיו בהצעות שהוגשו עולה כי הקבל ומציעה אחרת הגישו לעירייה תצלו מ הד הראשו
בלבד של רישיו המוביל שלה ללא הנספחי לאותו רישיו .ה לא צירפו למסמכי המכרז נספח
"תנאי והגבלות" ,שבו מפרטת הרשות המוסמכת לפי חוק שירותי הובלה תנאי והגבלות החלי
על בעל הרישיו או על מי שהוא מעסיק ,וכ לא צור נספח "כלי רכב הנכללי ברישיו המוביל",
שבו רשומי פרטיה של כלי הרכב שעליה חל הרישיו.
נמצא כי בתצלו של רישיו המוביל שהגיש הקבל לעירייה צוי כי "הרישיו נית עבור  29כלי
רכב מנועיי מסחריי ...כמפורט בנספח לרישיו" אול מאחר שלאותו תצלו לא צור נספח
"כלי רכב הנכללי ברישיו המוביל" ,אי לדעת על אילו כלי רכב חל רישיו המוביל של הקבל
וא כלי הרכב שהעתקי רישיונותיה צורפו למסמכי המכרז ה אלה הכלולי ברישיו המוביל.
זאת ועוד ,הגשת תצלו של רישיו המוביל ללא נספחיו כמוה כהגשת מסמ %חלקי שלא לפי
דרישות המכרז.
לא נמצאה אסמכתה המלמדת שהעירייה דרשה מ המציעי שלא צירפו את הנספחי לרישיו
המוביל כי יצרפו למסמכי המכרז את הנספחי החסרי .מכא שבעת בחינת ההצעות במכרז לא
היו בידי העירייה המסמכי המלאי שהגשת נדרשה בתנאי הס של המכרז.
יצוי כי למרות האמור לעיל ,בחוות דעת שהגיש היוע /לוועדת המכרזי הוא ציי שכל המציעי
צירפו להצעת "את כל המסמכי והאישורי ועומדי בכל תנאי הס".
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¯ÂËÙÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ,Ê¯ÎÓÏ ÈÂˆÈÁ ıÚÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯ÊÚ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÌÚËÂÈ
‡‰˘¯„ Ì˙˘‚‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙ÂÓÏ˘ ˙˜È„·ÓÂ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÈ˜˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÓ ‰˙Â
·˙‡.ÛÒ‰ È
Â‡ÏÓÈ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·¯Ï ,ÌÈ˘Â¯„‰ ˙ÂÂÈ˘È¯‰ ÏÎ ˙‡ Ì˙Úˆ‰Ï ÂÙ¯ˆÈÂ Ê¯ÎÓ‰ È‡˙ ÏÎ ˙‡ ÌÂ˘ÏÎ
.ÌÈÁÙÒ‰
ÌÈÈ˙Ú·˘ ‰¯ÂÓÁ ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÙÒ‰ ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙„Ù˜‰-È‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
‰ÎÂÊ‰ ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ÔÈÈÚÏ ˙Â˜Ù ˘È ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÁÙÒ·˘ Ú„ÈÓÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ
ÔÂÈ˘È¯ Ô˙È Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÌÈÁÙÒ‰ ¯„ÚÈ‰· .Ê¯ÎÓ‰ ‡Â˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ˘Â¯„Î Úˆ·Ï
‡È‰ ÍÎÈÙÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â·Ú ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï Ì‰· ˘Ó˙˘‰ ÔÏ·˜‰˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ÏÎÏ ÏÈ·ÂÓ
.˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÓ ÔÎ‡ ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÂÏÏ‰ ·Î¯‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï
˙˘ ÛÂÒ „Ú Û˜˙ ÏÈ·ÂÓ ÔÂÈ˘È¯ ‚Èˆ‰ ÔÏ·˜‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰·È˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÁÙÒ‰˘ ÍÎÏ ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÏÂ ,Ê¯ÎÓ‰ È‡˙· ˘¯„Î ˙ÂÈ‡˘ÓÏ ˙ÂÂÈ˘È¯Â 2009
.ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙Úˆ‰Ï Û¯Âˆ ‡Ï ÏÈ·ÂÓ‰ ÔÂÈ˘È¯Ï
È‡˙· Â˘¯„˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰˙·ÂÁÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ì˙ÂÓÏ˘· Â˘‚Â‰ Ê¯ÎÓ‰

האומד
 .1על פי סעי )11א( לתקנות המכרזי ,לפני תו המועד להגשת ההצעות במכרז יפקיד יו"ר
ועדת המכרזי בתיבת המכרזי אומד מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.
עוד נקבע בתקנות כי האומד יירש בפרוטוקול.
האומד אמור לשמש למזמי אמת מידה ליכולתו לממ את ההוצאה הכרוכה בעבודה נשוא
המכרז ,והוא ג כלי עזר מקצועי לבחינת רצינות וכדאיות של ההצעות המובאות לפני ועדת
המכרזי .הצעות זולות מדי מעלות ספק בדבר יכולתו של המציע לעמוד בביצוע העבודה
במחירי שהציע ,ואילו היקרות מעוררות ספק בדבר סבירות .6האומד נועד למנוע קבלת הצעות
מחיר העלולות לגרו נזק כספי למזמי ,והוא אמור לשק את מחיר העבודה בהתא להיקפה
ולאיכות הנדרשת.
בהסכ ההתקשרות שנחת בי היוע /ובי העירייה ביולי  2008נקבע כי "היוע /יכי אומדני של
העירייה לכל מכרז בנפרד בכתב ויכניס למעטפות סגורות שאות יכניס ישירות לתיבת המכרזי
לפני המועד האחרו לפתיחת התיבה ובטר פתיחתה .היוע /מצהיר ומתחייב בזאת כי ידוע לו
שהאומדני הינ חסויי וכי לא ישת ולא יידע איש בכל מידע ונתו כלשהו מהאומדני ובכל
הקשור בה".
א שבהסכ ההתקשרות מיולי  2008נקבעה הדרישה כי היוע" /לא ישת ולא יידע איש בכל
מידע ונתו כלשהו מהאומדני ובכל הקשור בה" ,נמצא כי היוע /לא הכי את האומד לבדו
__________________
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אלא בשיתו שלושה בעלי תפקידי בכירי בעירייה :מנהל אג שפ"ע לשעבר; מתא פעולות
מינהל ולוגיסטיקה בעירייה )להל  המתא( ועובד בכיר באג שפ"ע) 7להל  מנהל התברואה(.
האומד הוכ בפגישה שקיימו הארבעה ב ,25.12.08יו פתיחת תיבת המכרזי ,סמו %למועד
האחרו להגשת ההצעות .האומד נחת בידי כל הגורמי האמורי והופקד בתיבת המכרזי
במועד האחרו להגשת ההצעות וסמו %לפתיחת התיבה.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה צוי כי במכרזי אחרי שפרסמה בעבר ושבה נזקקה
לשירותי היוע 8/הכי היוע /לבדו את האומד ,והוא שהפקיד אותו בתיבת המכרזי .בשל חשדות
להדלפת האומד שהעלו מתמודדי באות מכרזי ,וכדי למנוע לזות שפתיי ,החליט מנכ"ל
העירייה לשעבר כי את האומד למכרזי האשפה מדצמבר  2008לא יכי היוע /לבדו ,אלא בשיתו
שלושה בעלי תפקידי אחרי בעירייה .לפי הנאמר בתשובת העירייה ,כל המשתתפי בהכנת
האומד ישבו בחדר סגור בלא שהתקיימו שיחות טלפו כלשה בינ ובי אנשי אחרי ובלא
שאיש מה יצא מ החדר .מעטפות האומד של כל אחד משלושת המכרזי הוכנסו לתיבת
המכרזי במועד האחרו להגשת ההצעות ,בשעה  ,12.00ולאחר שכל המציעי הכניסו לתיבה את
הצעותיה .התיבה נפתחה באותו יו בנוכחות שלושה נציגי של קבלני שהשתתפו במכרזי.
ÚÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙· ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„ÚÂÓ· ÔÎ˘ ,Ô„ÓÂ‡‰ ˙‡ Â„·Ï ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÂÈÙÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÂ˙ÁÏÓ
ËÂ‡ÈËÏ Ê¯ÎÓÂ 2002 ˙˘Ó ‰Ù˘‡ ÈÂÈÙ Ê¯ÎÓ ÂÓÈÈ˜˙‰ ¯·Î ,2008 ÈÏÂÈ ,ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á
ÔÂÂÈÎ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ô„ÓÂ‡‰ ˙ÙÏ„‰ ¯·„· ˙Â„˘Á ÂÏÚÂ‰ Ì‰·˘ 2007 ˙˘Ó ˙Â·ÂÁ¯ ÔÂÈ˜ÈÏÂ
˘ÌÎÒ‰· Ú·˜˘ ‰Ó ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÂÏÚ ‡Ï Ô„ÓÂ‡‰ ˙Î‰ ÔÈÈÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ
.‰Ë˜˘ ÍÏ‰ÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ „Ú˙Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
 .2בתקנות המכרזי נקבע כי יש להפקיד בתיבת המכרזי אומד מפורט של ההוצאות או
ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע .אול נמצא כי באומד שהופקד בתיבת המכרזי נרש הסכו
הכולל בלבד בלא פירוט העלות של כל אחד ממרכיבי העבודה ,למשל :עלות יו עבודה של נהג
משאית ושל עוזר לנהג ועלות הפעלתה של משאית המנו עצמה .לפירוט זה נודעת חשיבות
בייחוד במקרי שבה לאחר תחילת ההתקשרות הוסכ בי הצדדי על שינוי בהיק העבודות,
כפי שאירע במקרה דנ.9
עוד הועלה כי אי בנמצא במשרדי העירייה פרוטוקול של הפגישה שבה הוכ האומד ,המתאר את
מהל %הפגישה והמפרט את ההצעות של כל אחד מ המשתתפי .כמו כ אי מסמ %המתעד את
אופ חישוב האומד או על מה הוא התבסס.
,Ë¯ÂÙÓ Ô„ÓÂ‡ ÔÈÎ‰Ï ıÚÂÈ‰ ÔÓ ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˘˘Á ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ·˘ ¯Á‡Ó .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙· Ú·˜˘ ÈÙÎ
„ÂÚÈ˙ÏÂ Ô„ÓÂ‡‰ ÔÎÂ‰ ‰·˘ ‰˘È‚Ù‰ ÍÏ‰Ó „ÂÚÈ˙Ï ˙Â·È˘Á ‰˘Ó ‰È‰ ,ÛÏ„ÂÈ Ô„ÓÂ‡‰
.‰˘Ú ‡Ï ¯·„‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÏ‰ÓÏ ÌÈ¯·Ò‰‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ
__________________
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9

העובד האמור מונה למנהל התברואה בעירייה באוקטובר .2009
מכרזי פינוי אשפה משנת  2002ומכרז לטיאוט ולניקיו& רחובות משנת .2007
ראו להל& את הפרק "שינוי תנאי החוזה".
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העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה כי הערת הביקורת מקובלת עליה ,וכי בעתיד תנהג לפיה.
ע זאת ציינה כי במכרזי פינוי האשפה נשוא הביקורת היא לא ראתה צור %לפרט את האומד ,שכ
כל אימת שחל שינוי בהיק העבודות נית לחשב את השינוי במחיר לפי השינוי שחל במספר
הפינויי או במספר ימי העבודה.
‡Â˘ ‰Ù˘‡‰ ÈÂÈÙ ÈÊ¯ÎÓ· Ì‚ ˘¯„ Ô„ÓÂ‡‰ ËÂ¯ÈÙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯ÂÓ˙‰ .ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰· ‰˘Ú˘ ÈÂÈ˘‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,˙¯Â˜È·‰
˙È‡˘Ó ‚‰ Ï˘ ‰„Â·Ú ÌÂÈ ˙ÂÏÚ ÈÙÏ ˙Ú·˜ ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰· ÈÂÈ˘‰ ·˜Ú ˙˙ÁÙÂÓ‰
ÌÈÂ˙ .‰ÓˆÚ ÛÂÓ‰ ˙È‡˘Ó Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÏÚÂ ‚‰Ï ¯ÊÂÚ Ï˘ ‰„Â·Ú ÌÂÈ ˙ÂÏÚ ,ÛÂÓ
‰¯ÂÓ˙‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï Ì¯„ÚÈ‰·Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ô„ÓÂ‡· ÂÏÏÎ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÏÚÏ ÌÈÚ‚Â‰
˘˜·.‰¯È·Ò ‰˙ÈÈ‰ (ÔÏ‰Ï Â‡¯) "ÌÈÈÂÈ˘‰ ÌÎÒ‰"· ‰Ú

פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזי
בתקנה  17לתקנות המכרזי נקבע כי "משנפתחה תיבת המכרזי יוצאו ממנה המעטפות והאומד
הנוגעי למכרז ...שמות המשתתפי במכרז ,הסכו הכולל של כל אחד ממסמכי המכרז ,מספר
הגיליונות שהוצאו מכל מעטפת מכרז והאומד יירשמו בפרוטוקול".
נמצא כי בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזי מ 25.12.08צוי באופ כללי כי "צורפו מסמכי
ורישיונות שיועברו לבדיקה" ,בלי לפרט אילו מסמכי צורפו או למצער כמה גיליונות הוצאו מ
המעטפה ,שלא לפי הדרישה האמורה שבתקנות המכרזי.
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÂ˘È¯ ‡ÏÏ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙˜ÏÚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ· ÂÙ¯Èˆ ÔÎ‡ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ Ô˙È ‡Ï ,˙Â
Ï˘ ÛÒ‰ È‡˙· Ì˙„ÈÓÚÂ ÌÈÎÓÒÓ Ì˙Â‡ Ï˘ Ì˙ÂÈ˜˙ ˙Ï‡˘ Ì‡ Ì‚ ,Ê¯ÎÓ‰ È‡˙ ÈÙ
.ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜„·È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ Ê¯ÎÓ‰

בחירת ההצעה הזוכה
למכרז הגז הוגשו שלוש הצעות ,וועדת המכרזי בחרה בהצעתו של הקבל ,שהייתה ההצעה
הזולה ביותר.
על פי תנאי המכרז" ,בבחירת ההצעה הזוכה רשאית העירייה להביא במניי שיקוליה את אמינותו
של המציע ,ניסיונו בקיו התחייבויות בדומה להתחייבות נשוא מכרז זה ,ניסיונה של העירייה או
גופי אחרי ע המציע בעבר ,כישוריו ,המלצות ,סבירות הצעתו של המציע וכל שיקול רלוונטי
אחר .לצור %כ ,%תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעי כל אסמכתה ומסמ %הנוגעי
לדבר והמציעי מתחייבי לשת פעולה ע העירייה ,ככל שיידרש וכ תהיה העירייה רשאית
ליצור קשר ע מזמיני עבודות קודמות של המציע".
נמצא כי בעת שוועדת המכרזי התכנסה לבחירת ההצעה הזוכה לא היו מונחי לפניה תיק
העירייה בנוגע לקבל ובנוגע לקבל ב ,או חוות דעתו של אג שפ"ע בנוגע לטיב עבודת ,א על
פי שבמסגרת התקשרויות קודמות בינ ובי העירייה ה סיפקו לה שירותי פינוי אשפה במש%
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שני רבות .מעיו בתיקי הקבל באג שפ"ע בעירייה עולה כי במש %השני התקבלו באג
תלונות רבות על עבודת הקבל ,וא למנהל התברואה עצמו היו השגות על טיב עבודתו של
הקבל ,על איכותה ועל החשבונות שהגיש לעירייה )ראו להל(.
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯‚ÒÓ· Â„Â˜Ù˙ ÏÚ ¯ÓÂÁ ‡ˆÓ Â·˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÔÏ·˜‰ ˜È˙ ÔÂ‚Î ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈÎÓÒÓ
˘Â¯„‰ ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .‰ÓÚ ˙Ó„Â˜ ˙Â¯˘˜˙‰
ÏÏÎ ‡Ï ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙Â˘ ÍÏ‰Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ· ¯·ˆ˘ Ú„ÈÓ‰Â ,‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰Ï
·ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰Á· ÂÏÈ‡ .‰ÎÂÊ· ‰¯Á·˘ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ‰‡È·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÔÈ
‡˙ Ï˘ Â˙„Â·Ú ·ÈË ÏÚ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ‰È‰ Ô˙È ¯˘‡Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ÂÈ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰
.‰˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÍÎÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ¯˘Ù‡ ,ÔÏ·˜‰

החוזה וביצועו
פגמי בעריכת החוזה
בעקבות זכייתו של הקבל במכרז חתמה אתו העירייה בפברואר  2009על חוזה לביצוע עבודות
פינוי גז וגרוטאות )להל  חוזה ההתקשרות או החוזה( .החוזה נחת לתקופה של שנה ,אול
על פי תנאיו העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להאריכו לפרקי זמ נוספי של שנה בכל פע,
ובלבד שאורכ הכולל של תקופות החוזה לא יעלה על שישי חודשי.
נמצא כי בחוזה נפלו ליקויי אחדי ,מקצת טכניי ומקצת מהותיי ,שהיה בה כדי לעורר
קושי ביישומו :הד האחרו של החוזה לא נגע להתקשרות לפינוי גז וגרוטאות אלא להתקשרות
ע קבל אחר לפינוי אשפה ממכולות; חל שיבוש בציו מספרי הסעיפי בגו החוזה וטבלת
קנסות שצורפה לחוזה לא נוסחה בבירור .לעתי נמצא בטבלה הבדל בשיעור הקנס שיש להטיל
בגי הפרות זהות או דומות של תנאי החוזה באופ שהקנס לא תא את חומרת ההפרה )לדוגמה,
נקבע בטבלה קנס בס 1,600 %ש"ח בגי "אי התייצבות משאית דחס מנו לעבודה" ,ולעומת זאת
בגי הפרה דומה  "אי התייצבות משאית דחס/מנו ליו עבודה"  נקבע קנס נמו %יותר בס%
 1,000ש"ח(.
˙ÂÏ˘¯ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÎÈ¯Ú· ÌÈÓ‚Ù‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡Â ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙ÂÓÎÒ‰‰ ˙‡ ‡Ë·Ó‰ ÍÓÒÓ ‡Â‰ ‰ÊÂÁ‰ .Â˙Î‰
˙Â·‰-È‡ ÚÂÓÏ È„Î ‰ÊÂÁ‰ ÈÙÈÚÒ Ï˘ ˜ÈÂ„ÓÂ ¯È‰Ê ÁÂÒÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎÏ .˙ÂÈ„„‰‰
ÔÂÂÈÎ ˙Â·È˘Á ‰˘Ó ˙Ú„Â ‰ÊÂÁ‰ Ï˘ È„Ù˜ ÁÂÒÈÏ ,ÂÈÈÚÏ .ÂÓÂ˘ÈÈ· ÌÈÈ˘˜Â
˘˘È ‰ÊÂÁ· ˙Â¯È‰·-È‡ ˘È Ì‡ ,˙Â˘¯Ù‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚÂ ,Â˙Â‡ ‰ÁÒÈ˘ ‡È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.ÁÒÓ‰ ˙Ú¯Ï ‰˘¯ÙÏ
‰Ù¯Âˆ˘ "˙ÂÒ˜‰ ˙Ï·Ë"· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ
ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ‰¯Ù‰‰ ˙ÂÏÈÚ ˙‡ ˘„ÁÓ ÁÒÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÓÂ˘ÈÈ· È˘Â˜ ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ ,‰ÊÂÁÏ
˜.ÂÏ‡ ˙Â¯Ù‰ ÔÈ‚· ÈÚÓ˘Ó-„Á ÈÂˆÈÙ Â‡ Ò
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שינוי תנאי החוזה
בחוזה נקבע כי הקבל מתחייב לבצע את עבודות הפינוי באמצעות שתי משאיות מנו וצוות של
נהג ועובד לפחות בכל משאית ,וכי כל משאית מנו תבצע לכל הפחות שלושה סבבי איסו ופינוי
ביו עבודה בשני מסלולי ,בהתא לתכנית העבודה שתימסר לקבל מטע העירייה .ג בתנאי
המכרז נקבע כי "העבודות תתבצענה באמצעות שתי משאיות מנו נהג  +עובד לכל משאית.
לעירייה נתונה האופציה להגדיל או להפחית את מספר צוותי העבודה בהודעה בכתב בהתראה של
 7ימי והכול בכפו למסמכי המכרז".
התמורה עבור ביצוע העבודות לפי הצעת המחיר של הקבל במכרז ולפי החוזה הייתה  1,790ש"ח
ללא מע"מ ליו עבודה למשאית אחת ע צוות של נהג ועובד .לסכו זה יש להוסי הפרשי
הצמדה שיחושבו לפי מנגנו שנקבע בחוזה.
בתחילת יוני  ,2009כארבעה חודשי בלבד לאחר תחילת ההתקשרות ,משגילתה העירייה כי בשל
היעדר תקצוב מתאי 10לא תוכל לממ הפעלת שתי משאיות מנו ע צוות של נהג ועובד בכל
יו ,היא חתמה ע הקבל על "הסכ שינויי" המצמצ את היק העבודות ומשנה את מתכונת.
בהסכ השינויי נקבע כי במש %תקופה של שבעה חודשי יתבצעו העבודות חמישה ימי
בשבוע באמצעות שתי משאיות מנו ויו אחד בשבוע באמצעות משאית אחת בלבד .צוות
המשאית יכלול בכל ימות השבוע נהג בלבד במקו נהג ועובד כפי שנקבע תחילה בחוזה .בגי
גריעת עובד מצוות המשאית הוסכ בי הצדדי כי יופחתו  190ש"ח מ התמורה בס 1,790 %ש"ח
שהקבל היה זכאי לה על פי החוזה.
לא נמצאה אסמכתה שאפשר ללמוד ממנה על האופ שבו ביצעה העירייה את התחשיב בגי
העלות המופחתת של הפעלת המשאית בעקבות גריעת עובד מצוותה .בנסיבות אלו אי לדעת
כיצד נקבעה העלות המופחתת של הפעלת משאית ובה נהג בלבד ,ואי לדעת א היא סבירה.
ביצוע תנאי החוזה
בדיקת ביצוע תנאי החוזה בידי הצדדי העלתה כי הקבל לא עמד בהתחייבויותיו ,לעתי עד כדי
הפרה יסודית של החוזה ,אול העירייה לא עמדה על כ %שימלא את התחייבויותיו .זאת ועוד,
העירייה לא פעלה למימוש הסעדי שהיא זכאית לה על פי החוזה ,כגו ביטול ההסכ או קבלת
פיצוי מוסכ בגי ההפרה ,כמפורט להל:
 .1על פי תנאי המכרז" ,במש %כל יו העבודה משאית הפינוי לא תעזוב את שטח השיפוט של
העיר ,אלא לצור %פריקת הפסולת באתר מורשה )אתר חירייה(" .בחוזה נקבע כי לצור %מעקב אחר
משאיות הפינוי בכל רגע נתו ,יתקי הקבל בכל המשאיות שבאמצעות הוא נות שירות פינוי גז
וגרוטאות לעירייה מערכת ניווט לווייני ) (G.P.Sותחנת מעקב במשרדי אג שפ"ע .חשיבותה של
מערכת כזו היא בכ %שהיא מאפשרת לעירייה לעקוב אחר מסלול נסיעתה של המשאית ולוודא
שאינה אוספת אשפה ממקומות אחרי מחו /לעיר.
בעת הביקורת ,ביולי  ,2009נמצא כי שישה חודשי לאחר שנכנס החוזה לתוק ,טר התקי
הקבל את תחנת המעקב .בכ %נשלל מהעירייה אמצעי יעיל למעקב אחר ביצוע העבודות בידי
הקבל.
__________________
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העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי בכלי הרכב של הקבל הייתה מותקנת
מערכת איתור לווייני ,אול מסיבות טכניות לא הותקנה תחנת מעקב באג שפ"ע .כפתרו ביניי
אפשר הקבל למנהל התברואה בעירייה לעקוב אחרי המשאיות באמצעות נקודת הביקורת של
הקבל .בעיה זו נפתרה ,לדברי העירייה ,ע התקנת תחנת המעקב באג שפ"ע לאחר סיו
הביקורת.
 .2בחוזה נקבע כי "הקבל יעסיק כמות מספקת של עובדי במיוחד נהגי קבועי בוגרי
המתאימי לביצוע העבודות נשוא הסכ זה ובעלי תעודת זהות ישראלית ...על הקבל להגיש
למפקח רשימה שמית של העובדי וזאת בטר יתחילו בביצוע העבודות או בטר יעסיק עובד
חדש .הקבל יורשה להעסיק רק לאחר קבלת אישור אג הביטחו בעירייה".
נמצא כי במועד חתימת החוזה לא הגיש הקבל לעירייה את רשימת עובדיו ,וג בעת הביקורת,
במאי  ,2009לא הייתה בידי העירייה רשימה עדכנית של כל העובדי שהוא מעסיק .א על פי כ
לא עמדה העירייה על כ %שתקבל את הרשימה המלאה של העובדי שהקבל העסיק ,והיא לא
וידאה שלכל העובדי המועסקי בתחו שיפוטה יש אישור העסקה של אג הביטחו בעירייה.
בהיעדר רשימה כזאת אי בידי העירייה פרטיה האישיי של העובדי שמעסיק הקבל בביצוע
העבודות בתחומה ,ולפיכ %היא לא יכולה לברר א ה אזרחי המדינה או שוהי במדינה כחוק
וא ה מתאימי לעבודה הכרוכה במגע יומיומי ע הציבור הרחב.
‰ÊÂÁ‰ ˙ÎÈ¯Ú ˙Ú· ÔÏ·˜‰ ÔÓ Ï·˜Ï ‰‚‡„ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ¯˘Ì˙˜ÒÚ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ÔÈˆ˜ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ Ì‰ÈË¯Ù ˙‡Â ÂÈ„·ÂÚ ˙ÓÈ
È„Î ÌÈˆÂÁ ‰ÓÈ˘¯Ï ÔÂÁËÈ·‰ ÔÈˆ˜ ¯Â˘È‡Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙Ï·˜ .‰ÊÂÁ· ˘¯„Î
.‰È˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ ˜¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â¯È˘· Â˜ÒÚÂÈ˘ ÁÈË·‰Ï
 .3עוד נקבע בחוזה כי "צילו הרישיונות של המשאיות יועברו על ידי הקבל לעירייה."...
צילו רישיונות כלי הרכב דרוש לעירייה ,בי היתר ,כדי לוודא את התאמת של דג הרכב ושנת
הייצור שלו לדרישות המכרז ולביצוע העבודה.
א שהקבל לא הגיש לעירייה תצלומי של רישיונותיה של כלי הרכב שהוא משתמש בה
לפינוי אשפה בתחו שיפוטה ,למעט תצלומי רישיונותיה של  12כלי רכב שצורפו למסמכי
המכרז ,לא פעלה העירייה על מנת לאכו עליו את מימוש תנאי זה של החוזה.
·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ˙ÂÂÈ˘È¯‰ ÈÓÂÏˆ˙ ‰„È· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÂÈ˘È¯‰ ¯„ÚÈ‰· .‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ‰Ù˘‡ ÈÂÈÙ Í¯ÂˆÏ ÏÈÚÙ‰ ‡Â‰
·Î¯ ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰ ÔÎ‡ ÔÏ·˜‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÏÎÈ ‡Ï ‡È‰ ÍÎÈÙÏÂ ‰Ï‡ ·Î¯ ÈÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ
·.‰È˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰·Â ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì‡˙‰
 .4על פי החוזה ,עובדי הקבל נדרשו ללבוש מדי אחידי בצבע כתו ע הכיתוב "בשירות
עיריית אור יהודה" .כמו כ נדרש הקבל להתקי מעל תא הנהג בכלי הרכב המועסקי בשירות
העירייה פנס צהוב מהבהב בכל שעות העבודה .הכיתוב על בגדי העובדי והשימוש בפנס מהבהב
מקובלי ברשויות המקומיות ,ומטרת להביא לידיעת התושבי כי העובדי וכלי הרכב פועלי
בשירות הציבור מטע העירייה.
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נמצא כי העירייה לא עמדה על כ %שיקוי התנאי האמור בחוזה :המדי של עובדי הקבל לא היו
בצבע אחיד ועל בגדיה לא הופיע הכיתוב "בשירות עיריית אור יהודה".
 .5על פי החוזה ,הקבל התחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד ,ולא
להעביר את זכויותיו או חובותיו לאחרי ,לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבל ,אלא א כ
קיבל את הסכמת העירייה לכ %בכתב ומראש.
נמצא כי את עבודות הפינוי ביצעו עובדי הקבל בשיתו עובדי של חברה אחרת בבעלות קרוב
משפחתו של הקבל )להל  חברה ג( .יצוי שעד דצמבר  ,2008מועד פרסו מכרזי האשפה
החדשי ,סיפקה חברה ג שירותי פינוי אשפה לעירייה .חברה ג לא התמודדה במכרזי לפינוי
אשפה שפרסמה העירייה ,א %בפועל המשיכו עובדיה וכלי הרכב שלה לעסוק בפינוי אשפה
בתחו העירייה ,בתיאו ע הקבל שזכה במכרז ובידיעת העירייה.
‰Ù˘‡ ÈÂÈÙ ˙Â„Â·Ú· ‚ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÔÏ·˜‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ È‡˙ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ‰ÓÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÚÈ˜Ù ¯Á‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי הוסדרה מערכת היחסי בי העירייה
ובי הקבל וחברה ג בחוזה בכתב ובו אישרה העירייה לקבל להעסיק קבל משנה בתנאי
הנקובי באותו חוזה.

הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל
בקרה באמצעות שוברי כניסה ודוחות כניסה לאתר
על עובדי הקבל לאסו את האשפה מתחו העירייה ולהובילה לאתר חירייה המשמש תחנת
מעבר שבה נקלטת אשפת העירייה .בשי לב לכ %שעבודת האיסו והפינוי של האשפה מתבצעת
בידי מי שאינ עובדי עירייה ובחלקה ג באתר הנמצא מחו /לתחו שיפוטה של העירייה ,יש
צור %בהפעלת אמצעי פיקוח יעילי כדי לוודא שהקבל ממלא את התחייבויותיו על פי החוזה.
פיקוח העירייה על עבודת הקבל מתבצע בפועל בידי מחלקת התברואה שברשותה אמצעי בקרה
כמו שוברי כניסה לאתר ודוחות שמנפיק איגוד ערי אזור ד לתברואה ולסילוק אשפה )ראו
להל(.
לפי הנדרש בתיקו משנת  2007לחוק שמירת הניקיו ,האיגוד מנהל עבור העירייה דוח ממוחשב
ובו פרטי של כלי הרכב לפינוי אשפה המזדהי בעת כניסת לאתר ככלי רכב הפועלי בשירות
העירייה .הפרטי העיקריי הנרשמי בדוח ה :תארי ,%שעת כניסה ,סוג האשפה ,מספר הרישוי
של הרכב ,סוג הרכב ,ש הקבל ,משקל הרכב בכניסה )ברוטו( ,משקל הרכב לאחר פינוי האשפה
)טרה( ומשקל האשפה שנקלטה באתר נטו.
בשנת  2004הכי מבקר חיצוני שהעירייה שכרה את שירותיו דוח ביקורת מיוחד בנושא "איסו
אשפה עבור עיריית אור יהודה לאתר סילוק האשפה בחירייה" )להל  דוח הביקורת המיוחד(.
דוח הביקורת נועד לברר את פשר הגידול הבלתי מוסבר בכמות האשפה ,שלפי דוחות האיגוד
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פונתה לאתר חירייה בשני  2002ואיל ,%לעומת כמויות האשפה שפונו עד אז לאתר לסילוק
פסולת בברקת.
דוח הביקורת המיוחד עסק ,בי היתר ,בעבודות פינוי גז וגרוטאות באמצעות משאית מנו
שהתבצעו בידי הקבל .לפי ממצאי הדוח ,חלק מהרישומי על כניסותיה של כלי רכב של
קבלני בשירות העירייה לאתר חירייה לא תאמו את תכנית העבודה היומית של מחלקת התברואה
ואת דיווחי הקבל לעירייה על ביצוע העבודה .איההתאמה התבטאה בעוד כניסות לאתר לעומת
תכנית העבודה ובחיוב העירייה בתשלו בגי כמות אשפה יתרה.
המבקר החיצוני המלי /לשנות את תהליכי הפיקוח והבקרה של העירייה על עבודת הקבלני,
ובעקבות כ %החלה מחלקת התברואה להנפיק לנהגי כלי הרכב של הקבל שוברי כניסה לאתר
חירייה ,ששימשו אסמכתה לכ %שהרכב הנכנס הוא בשירות העירייה ונושא אשפה של העירייה.
מחלקת התברואה ביצעה השוואה בי רישומי הכניסות לאתר ,לפי דוח חודשי ששלח לה האיגוד
)להל  דוח כניסה חודשי( ,ובי שוברי הכניסה שהנפיקה לנהגי הקבל.
בבדיקות ההשוואה שעשתה מחלקת התברואה התגלו מקרי אחדי של איהתאמה בי
הרישומי על כניסות כלי רכב בדוחות הכניסה החודשיי ובי השוברי שצורפו לדוחות ,ואותרו
כניסות לאתר שלא הייתה אסמכתה בעניינ בשוברי הכניסה שהנפיקה המחלקה .נמצא שהמחלקה
לא עשתה בדיקות השלמה לבירור הסיבה לאיההתאמה ולהפקת לקחי בנושא.
˙ÂÁÂ„ ÔÈ·Â ÌÈ¯·Â˘‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÚÂˆÈ·· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ÎÓÒ‡ ¯„ÚÈ‰Ï ‰·ÈÒ‰ ¯Â¯È··Â ‰˜È„·‰ ˙ÓÏ˘‰· Í¯Âˆ ˘È ÈÎÂ ,ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ‰ÒÈÎ‰
˙˜Ù‰· ‰ÎÂ¯Î‰ ‰Ú˜˘‰‰ ÔÂÈÓËÏ „¯˙ ‰˜È„·‰ ˙ÓÏ˘‰ ‡ÏÏ .¯˙‡Ï ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ÒÈÎÏ
˘Ï˘ ¯Â˙ÈÂ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯·Â˘‰ ÔÈ·Â ˙ÂÁÂ„‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÚÂˆÈ··Â ‰ÒÈÎ‰ È¯·Â
‰È‡˘ ‰Ù˘‡ ÈÂÈÙ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ‚· ÌÈ·ÂÈÁ ¯Â˙È‡· ‰Ï ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú˘ ÈÏÎ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
˘.‰Ï

פיקוח מחלקת התברואה
 .1לפי הוראות החוזה ,על הקבל לפעול על פי הנחיותיו ופיקוחו של מנהל אג שפ"ע בעירייה
או של מי מטעמו .בפועל פיקח על עבודת הקבל מנהל התברואה בסיוע עובד אחד.
נמצא כי הפיקוח בשטח נעשה באופ מדגמי ,ולעתי ג בעקבות פניות ותלונות שהתקבלו במוקד
העירייה .לא נקבע נוהל המסדיר את דרכי הפיקוח על איכות הביצוע של העבודות ואת אופ
הטיפול בממצאי שהועלו בעקבות פיקוח זה.
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה כי בשנת  2010היא החלה להפעיל מער %פיקוח אזורי,
באופ שבכל אזור בעיר מונה מפקח שתפקידו לפקח על כלל הקבלני העובדי באותו אזור.
מער %הפיקוח האזורי יביא ,לדברי העירייה ,להידוק הפיקוח על כלל הקבלני לפינוי אשפה
בעירייה ,ולעניי זה נקבעי ג נוהלי עבודה חדשי.
 .2לפי הוראות החוזה ,על נהג המשאית לפנות לאג שפ"ע בעירייה לקבלת שובר כניסה לאתר
בכל פינוי .דרישה זו נועדה לוודא בעת הנפקת שובר הכניסה שהמשאיות יוצאות לאתר הפינוי
בתכולה מלאה ללא אפשרות להעמיס עליה פסולת נוספת ,ובכ %להבטיח שכל האשפה שתפונה
לאתר הפינוי היא אכ של העירייה.
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נמצא כי בעת הנפקת שוברי הכניסה לנהגי הקבל לא ביצעה העירייה בדיקה שגרתית של
המשאיות כדי לוודא שה יוצאות לאתר בתכולה מלאה.
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה כי מנהל אג שפ"ע הנחה את מנהל התברואה ואת פקידות
האג לבצע בעת הנפקת שובר הכניסה בדיקה של תכולת המשאיות ,כפתרו ביניי עד להפעלת
מער %הפיקוח האזורי .ע הפעלת מער %הפיקוח האזורי רוענ נוהל מסירת השובר ונבחנת
אפשרות להשתמש באמצעי אופטיי לבדיקת תכולת המשאית לפני צאתה לאתר הפינוי.
 .3במסמכי המכרז נקבע ששעות העבודה לפינוי גז ה  .16.006.00ע זאת ,בסיור קבלני
שהתקיי במסגרת ההיערכות לביצוע המכרז ציינו נציגי העירייה ,בתשובה לשאלה שנשאלו ,כי
"במידה והקבל סיי את האזור וביצע  3סבבי נגמר יו העבודה ג לפני השעה  ."16.00מכא
שהעירייה לא התכוונה לחייב את צוות המשאית למלא את כל מכסת שעות העבודה שצוינו
במכרז .בחוזה א בוטל הצור %בהחתמת שעו נוכחות בידי עובדי הקבל ,נוהג שחל עד אז
ושימש אמצעי פיקוח על שהיית העובדי בתחומי העירייה במש %כל שעות העבודה.
למרות האמור לעיל ,בנספח א' לחוזה צוי במפורש כי "יבוצעו  3סבבי איסו לכל הפחות ÏÎ·Â
) "16.00 ‰Ú˘‰ „Ú ˜ÒÚÂÈ ˙ÂÂˆ‰ ‰¯˜Óההדגשות אינ במקור( ,בלא שנעשו בו השינויי
המתחייבי לנוכח תשובת נציגי העירייה בסיור הקבלני.
ÁÙÒ· ‡·ÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï Ú‚Â‰ È‡˙‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ËÈ˘ ÌÚÂ ÌÈÏ·˜‰ ¯ÂÈÒ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È‚Èˆ ˙·Â˘˙ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ‰ÊÂÁÏ
Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È‡˙· ‚‰Â‰˘ ÈÂÈ˘‰ .‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï ÏÚÂÙ· ‰‚‰Â‰˘ ‰„Â·Ú‰
‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÔÏ·˜Ï ‰·Ë‰ ÌÂ˘Ó Â· ˘ÈÂ ‰ÊÂÁ‰ È‡˙ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÔÏ·˜‰
.‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ï ˜ÙÒÏ ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯·Â
ÏÏ˘ ÌÂ˘ÏÎ ‰ÊÂÁ‰ È‡˙ ÈÂÏÈÓ ÏÚÂ ˙ÂÁÎÂ‰ ÔÂÚ˘ ˙Ó˙Á‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â˙ÈÂ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÔÂÚ˘· ¯ÊÚÈ‰Ï ‰È‰ Ô˙È ¯·Ú· ÔÎ˘ ,ÔÏ·˜‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÏÈÚÈ ÈÚˆÓ‡ ‰ÓÓ
˙ÂÚ˘ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÔÏ·˜‰ È„·ÂÚ ˙ÂÁÎÂ ÏÚ Á˜ÙÏ È„Î ˙ÂÁÎÂ‰
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÓ ˙ÈÁÙ‰Ï ,˙ÂÁÎÂ‰ ÔÂÚ˘ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ,‰È‰ Ô˙È ‰Ê ÔÙÂ‡· .Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰
.˙Â¯ÒÁ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ÔÈ‚· ‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ÔÏ·˜Ï
 .4מעיו בתיקי הקבל באג שפ"ע בעירייה עלה כי היו לאג השגות על סדרי עבודתו של
הקבל ועל איכותה .לדוגמה:
ביולי  2007כתב מנהל התברואה למנכ"ל העירייה" :ברצוני ליידע אות %על תופעה שחוזרת על
עצמה שמדי פע יש היעלמויות של המשאית באמצע יו עבודה .הקבל מתר /זאת בתקלות
חוזרות ונשנות שנגרמות למשאית .בתארי 18.7.07 %יצא נהג המשאית לשפו %את תכולתה באתר
האשפה בחירייה בסביבות השעה  12.00בצהרי ,משלא חזר שעות ארוכות יצאנו בעקבותיו ,ידוע
לנו שהקבל עובד ביישוב  ...ואכ כ %היה .ברצוני לציי כי הנהג לא חת כרטיס ביציאה והל%
לעבוד ב ...מבלי להודיע לנו ועל חשבו זמ עבודתו בעירייה .תופעה זו גורמת נזק רב כיו שהנהג
אינו מספיק לסיי את סידור העבודה ביישוב וכל הגז נשאר .לטיפול."%
מ ההתכתבויות שבתיק הקבל בעירייה עולה שהוא הפר כמה מהתחייבויותיו לעירייה .מעיו
בפניות התושבי למוקד העירייה בחודשי יונייולי  2009עולה שלתושבי היו תלונות הנוגעות
למחדלי בפינוי גז וגרוטאות .בי היתר היו פניות חוזרות בגי אותו אירוע ותלונות על מטרד
הנמש %שבועות וא חודשי.
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ÌÈ„ÓÏÓ ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ· Ï·˜˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È˜È˙· ‡ˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ
ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÚÂˆÈ·· ÔÏ·˜‰ Ï˘ ÌÈÏ„ÁÓ ÏÚ
.˘¯„Î ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ‰Ï ˜ÙÒÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ Â·ÈÈÁÏ ˙Ó ÏÚ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰

✯
,‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÏ"ÎÓ ÈÙÂÏÈÁ ÂÈ‰ 2009 ˙˘· ÈÎ ‰ÈÈˆ ‡È‰ 2010 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙·
˙ÚËÏ .‰ÈÈ¯ÈÚ· Ú"Ù˘ Û‚‡ Ï‰Ó ˙¯˘Ó ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ‡Â˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ·Â
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ÌÚ ,‰È¯·„Ï .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ˜ÏÁ ¯È·Ò‰Ï Ô˙È ‰Ê Ú˜¯ ÏÚ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÚÂˆÈ· È„Î ÍÂ˙ ÂÏÙÂË ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ¯˙Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÂ ÌÈÁ˜Ï‰ Â„ÓÏ
Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ Ì˙ÚÈÒ ÏÂÏÒÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Ó ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ·˜ÚÓ ˙Á˙ ‰˜˙Â‰ :˙¯Â˜È·‰
˙Î¯ÚÓ ·˙Î· ‰ÊÂÁ· ‰¯„ÒÂ‰Â ‰˘Ó ÔÏ·˜ ˜ÈÒÚ‰Ï ·˙Î· ‰‡˘¯‰ ÔÏ·˜Ï ‰˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ;ÔÏ·˜‰
ÏÚ ˙Â·¯Ï ÌÈÏ·˜‰ ÏÏÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰Ï ‡È·È˘ È¯ÂÊ‡ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ÏÚÙÂ‰ ;Ì‰ÈÈ· ÌÈÒÁÈ‰
.˙Â‡ËÂ¯‚Â ÌÊ‚ ÈÂÈÙÏ ÔÏ·˜‰

סיכו
ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È·Ï˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
‰È‰˘ ,‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÏ·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙¯Ù‰ ÁÎÂ .˙Â‡ËÂ¯‚Â ÌÊ‚ ÈÂÈÙÏ ÔÏ·˜‰
ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ,¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰·
.ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÚÂˆÈ· ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˙Â˘¯Ï
˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ë˜˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÏ·˜‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,˙‡Ê ÌÚ .ÔÏ·˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁ‰ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
˙Â¯È˘‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˘¯„ ¯·„‰ .‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÈ
˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÙÂ˜˘ È„ÎÂ ,‰È˙Â˘È¯„ ˙‡Â ‰ÈÎ¯ˆ ˙‡ ‡ÏÓÈ ‰Ï ˜ÙÒÓ ÔÏ·˜‰˘
.ÂÚ‚ÙÈÈ ‡Ï ÌÈ·˘Â˙Ï
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עיריית באר שבע
מכרזי
תקציר
תחו השיפוט של עיריית באר שבע )להל  העירייה או עיריית באר שבע( משתרע
על שטח של  117,000דונ .לפי נתוני משרד הפני ,מספר התושבי בתחו
השיפוט של העירייה היה בתחילת  2009כ 202,000נפש.
בשני  20081998כיה מר יעקב טרנר כראש העירייה .בדצמבר  2008החל לכה
בתפקיד ראש העירייה מר ראוב דנילובי.'#
בשני  20082006התקשרה העירייה באמצעות מכרזי ע ספקי לביצוע עבודות
או לרכישת טובי במישרי בכ 30התקשרויות חדשות 1בכל שנה .היקפה הכספי של
התקשרות במכרזי העירייה הוא בי  125,700ש"ח 2לכ 20מיליו ש"ח .נוס* על
התקשרויות אלה העירייה מבצעת בכל שנה כמה התקשרויות חדשות הפטורות
ממכרז וכ מממשת אופציות להארכת התקשרויות קיימות.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואראוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,מכרזי
והתקשרויות ללא מכרז שביצעה עיריית באר שבע בשני .20082006

3

__________________

1
2

3

נוס על התקשרויות אלה העירייה מבצעת התקשרויות באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח באר
שבע ,באמצעות תאגיד המי והביוב העירוני ובאמצעות מכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטו
המקומי בע"מ.
חוזי שערכ אינו עולה על סכו זה פטורי ממכרז פומבי א טעוני מכרז זוטא .עירייה רשאית
להתקשר בחוזה ללא מכרז פומבי לביצוע עבודה שערכה אינו עולה על סכו המתעדכ מפע לפע
לפי מדד המחירי לצרכ בהתא לסעיפי  (3)3ו")2א( לתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח".1987
הסכו הנקוב כא מעודכ לפי המדד שפורס ב".15.3.09
במסגרת הבדיקה נבחנו מכרזי שפרסמה העירייה ודנה בה בוועדת המכרזי העירונית בלבד ,ולא
מכרזי משותפי שנעשו באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ.
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עיקרי הממצאי
דיוני ועדת המכרזי
 . 1מ נ י י  ח ו ק י ל י ש י ב ו ת ו ע ד ת ה מ כ ר ז י   :ועדת המכרזי מונה
שבעה חברי .מועצת העירייה אישרה בשנת  2001החלטה בעניי מניי חוקי
לפעילות ועדות העירייה ,ולפיה אפשר לקיי את דיוני ועדת המכרזי בהרכב חסר
ובנוכחות שני חברי בלבד ,דבר שאינו ראוי.
 . 2נ ו כ ח ו ת ח ב ר י ו ע ד ת ה מ כ ר ז י  ב י ש י ב ו ת  :חברי ועדת המכרזי
נוהגי להיעדר תדיר מישיבות הוועדה ,וכמה חברי א* נעדרו מרוב המכריע של
הישיבות.
 . 3נ ו כ ח ו ת ש ל מ י ש א י נ ו ח ב ר ה ו ו ע ד ה ב י ש י ב ו ת  :הביקורת
העלתה כי בישיבות ועדת המכרזי נוכחי  מלבד חברי הוועדה ,נציג הגזבר ונציג
היוע #המשפטי  משתתפי נוספי ,ובה :מנהלי מחלקות בעירייה ועובדי הדרג
המקצועי ,נציגי תאגידי עירוניי ,חברי מועצה המבקשי להשתת* בדיוני
ויועצי חיצוניי .כל אלה מורשי להשתת* בדיו המלא ,ג כאשר חלק מהדיו
נסב על מכרזי שאינ נוגעי לה .כמו כ ה נוכחי בעת ההצבעות ,א* שאינ
נוטלי חלק בהצבעה .נוכחות גורמי נוספי בדיוני בכלל ,ובשלב ההצבעה בפרט,
עלולה להוות ,ולו למראית עי ,גור המשפיע על עצמאות שיקול הדעת של חברי
ועדת המכרזי במילוי תפקיד.

הכנת המכרז
 .1א י  ה ק פ ד ה ע ל ש מ י ר ת ז כ ו י ו ת ע ו ב ד י ס פ ק ה ש י ר ו ת י  :
הביקורת העלתה כי אומד שנעשה במכרז מסוי לביצוע עבודות ניקיו לא כלל
רכיבי שהמעסיק מחויב לשלמ לעובד ,כמו תשלו פיצויי פיטורי ,דמי הבראה
ותוספת ותק .המציע רשאי לכלול בהצעתו הנחה מהאומד שפרסמה העירייה ,א-
א* על פי שמדובר במכרז לרכישת עבודה ,לא נקבעה בתנאיו תקרה להנחה זו ,על
מנת להבטיח עמידה בתנאי התשלו לעובדי כחוק.
 . 2מ י ע ו ט מ צ י ע י  ב מ כ ר ז  :מתו -כ 30מכרזי שפרסמה העירייה בכל
אחת מהשני  2007 ,2006ו ,2008ב 20 ,22ו 16מכרזי בכל שנה בהתאמה ,היה
מספר ההצעות הכשרות שהתקבלו נמו  -בי  0ל 2הצעות .מיעוט ההצעות הכשרות
שהוגשו עשוי לנבוע מכשלי וטעויות בהכנת המכרז ,כמו היעדר פרטי נחוצי על
העבודה והיקפה.

קבלת החלטות במכרזי
 .1ח ו ו ת ד ע ת ה י ו ע  #ה מ ש פ ט י  :בכמה מקרי קיבלה ועדת המכרזי
החלטות שאינ עולות בקנה אחד ע המלצות לשכת הייעו #המשפטי של העירייה.
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 . 2ל י ק ו י י  ב מ כ ר ז ל ב י צ ו ע ה ס ע ו ת ת ל מ י ד י   :ביוני  2008פרסמה
העירייה שלושה מכרזי )להל  מכרזי א' ,ב' וג'( להסעות תלמידי במוסדות
חינו .-בהחלטות ועדת המכרזי בנוגע למכרזי אלה נפלו ליקויי חמורי
המעוררי חשש להעדפה פסולה של החברה שזכתה במכרזי:
)א( במכרז א' לביצוע הסעות בחינו -הרגיל והמיוחד הוסיפה העירייה נספח ובו
תנאי נוס* על התנאי שאישר משרד החינו ,-למרות סירובו של משרד החינו-
לאשר תנאי זה .על פי התנאי ,על המציע לצר* אישורי המעידי שמספר כלי הרכב
שברשותו עולה על כמות נקובה .בהוספת התנאי היה כדי למנוע ממציעי
פוטנציאליי להשתת* במכרז .זאת ועוד ,על פי החוזה ,לזוכה הייתה אפשרות
להתקשר ע קבלני משנה ,ומכא שלא היה הכרח להוסי* תנאי זה .לפיכ -עולה
חשש כי הכללתו של התנאי נועדה להגביל את מספר חברות ההסעה שיוכלו לגשת
למכרז.
)ב( שתי ההצעות שהוגשו למכרז א' היו גבוהות מהתקרה שנקבעה ולא עמדו
במגבלות המסגרת התקציבית המאושרת לביצוע עבודה זו .למרות זאת בחרה ועדת
המכרזי באחד המציעי ,בהתעלמה מהתראות הגזבר ונציגת היוע #המשפטי
לעירייה בוועדה )להל  היועצת המשפטית לוועדה(.
)ג( הועלה כי לפני שהוכרז הזוכה במכרזי ב' וג' קיימה העירייה משא ומת ע
אחת החברות המציעות  החברה שזכתה במכרז א'  בניגוד להוראות תקנות
העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח) 1987להל  התקנות( ,ובעקבותיו הסכימה החברה
לתת הנחה על המחירי שהציעה ,בתנאי שתזכה בכל שלושת המכרזי ,ובתנאי
שהעירייה תתחייב מראש לממש את האפשרות להארכת תוק* החוזה הקבוע
במכרז .בסופו של דבר התקשרה העירייה ע חברה זו לביצוע כל העבודות שבה
עוסקי המכרזי.
 . 3א י  צ י ר ו * מ ס מ כ י  ל ה צ ע ו ת ש ה ו ג ש ו  :בכמה מכרזי זכו מציעי
שלא צירפו להצעותיה מסמכי מהותיי שלה נדרשו במכרז ,כגו מסמכי
המעידי על יכולת או איתנות פיננסית.
 . 4ת י ק ו  פ ג מ י  ב ע ר ב ו ת ב נ ק א י ת  :בכמה מקרי אפשרה ועדת
המכרזי למציעי לתק את ערבויותיה הבנקאיות לאחר שנפתחה תיבת
המכרזי ,ובכ -לתק את הפגמי שנפלו בה ,א* על פי שדובר בפגמי מהותיי
המצדיקי את פסילת ההצעות.
 .5הבאת חוזי להארכה באיחור ולאחר שפג תוקפ:
מכרזי ובקשות להארכת חוזה בעקבות מכרזי הובאו לעתי לדיו בוועדת
המכרזי באיחור ניכר ,בחלק מהמקרי ג לאחר שפג תוקפו של החוזה הקוד.
כתוצאה מעיכובי אלה נוצרה דחיפות בביצוע ההתקשרות ,דבר שהיה בו כדי
להשפיע על החלטת ועדת המכרזי.
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התקשרויות שנעשו בפטור ממכרז
 . 1פ ט ו ר מ מ כ ר ז ל ה ת ק ש ר ו ת ל ה צ ל ת נ פ ש ו ר כ ו ש  :הביקורת
העלתה כמה מקרי שהעירייה לא נערכה בה לפרסו מכרז במועד ,ועקב כ-
נאלצה לפנות בשלב מאוחר לוועדת המכרזי בבקשה לפטור ממכרז מטעמי של
דחיפות.
 2פ ט ו ר מ מ כ ר ז מ ט ע מ י ב ל ע ד י ו ת  :העירייה השתמשה בסעי* הפטור
ממכרז לרכישת מוצרי ייחודיי ,בלי שבחנה כראוי א יש מוצרי חלופיי
היכולי למלא את דרישותיה .מינוי מומחי על ידי ועדת מכרזי ,כנדרש בתקנות
לצור -הכרזה על ספק יחיד ,נעשה לעתי לאחר שוועדת המכרזי כבר ידעה מה
תוכ חוות הדעת.
 .3פטור ממכרז לאחר שלא התקבלו הצעות או כשהתקבלה
ה צ ע ה י ח י ד ה  :הועלו ליקויי במקרי שבה עשתה העירייה שימוש בסעי*
הפטור; במקרה אחד היא ביצעה התקשרות ללא מכרז ,שלא כדי ,מאחר שבסופו
של דבר העבודה שנדרשה הייתה שונה באופ מהותי מזו שתוארה במכרז שפרסמה
העירייה מלכתחילה ,שינוי שעשוי היה להשפיע על מספר ההצעות למכרז המקורי
ועל גובה.

סיכו והמלצות
הביקורת שנעשתה בעיריית באר שבע העלתה ליקויי בהכנת המכרזי ,בדיוני
ועדת המכרזי ובקבלת ההחלטות בהליכי המכרזי ובבחירת הזוכי .לגבי מכרזי
שפרסמה העירייה לביצוע הסעות למוסדות חינו -הועלו ליקויי חמורי המעלי
חשש להעדפה פסולה.
על העירייה לקבוע במסמכי המכרז דרישות שיבטיחו קבלת מספר מספק של הצעות
באיכות טובה ובמחירי מיטביי ,לש התקשרות יעילה של העירייה ע נות
השירותי .נוס* על כ -עליה להקפיד על נוסח ברור ובהיר של לשו המכרז ,על מנת
למנוע מחלוקות פרשניות ,שעלולות להוות מכשול בהלי -המכרז.
על ועדת המכרזי וראש העירייה להקפיד על כ -שהחלטותיה יתאמו את הדי
ולתת משקל מכריע להמלצות הגזבר והיוע #המשפטי ככל שה נוגעות לתחומי
המקצועיות שלה.
ראוי לזכור כי חובת קיומו של מכרז היא הכלל ,והפטור ממכרז הוא החריג ,ולכ יש
להקפיד להסתמ -על סעיפי הפטור ממכרז במקרי חריגי בלבד ולעשות בה
שימוש מדוד.
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מבוא
תחו השיפוט של עיריית באר שבע )להל  העירייה( משתרע על שטח של  117,000דונ .לפי
נתוני משרד הפני ,מספר התושבי בתחו השיפוט של העירייה היה בתחילת  2009כ202,000
נפש.
בשני  20081998כיה כראש העירייה מר יעקב טרנר )להל  ראש העירייה דאז( ,ומדצמבר
 2008מכה בתפקיד מר ראוב דנילובי .'$לראש העירייה ארבעה סגני בשכר .גב' אבישג אבטובי
משמשת מנכ"לית העירייה ,ורו"ח תומר ביטו משמש גזבר העירייה .עו"ד חיי טורקל משמש
יוע $משפטי לעירייה מיוני  ;2009עד מועד זה כיה בתפקיד עו"ד אלישע פלג.
על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  2008הסתכמו הכנסותיה בתקציב הרגיל בכ901
מיליו ש"ח והוצאותיה בכ 917מיליו ש"ח ,כלומר באותה שנה היה לה גירעו בס) כ 16מיליו
ש"ח .הגירעו המצטבר בתקציב הרגיל לסו +אותה שנה היה כ 152מיליו ש"ח .על פי נתוני
העירייה בשנת  2008היה היקפ הכספי של ההתקשרויות שביצעה כ 280מיליו ש"ח.
4

בחודשי פברואראוקטובר  2009עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,ביקורת בנושא מכרזי
והתקשרויות ללא מכרז שנעשו בעיריית באר שבע בשני .20082006

המסגרת הנורמטיבית
מטרתו המרכזית של המכרז הציבורי היא לאפשר לרשות המינהלית להשיג את ההצעה המיטבית
מבחינת האיכות והמחיר ,תו) שמירה על כללי תחרות הוגנת ומת הזדמנות שווה לכול.
בעוד שעל מכרזי של השלטו המרכזי ,חברות ממשלתיות או תאגידי סטטוטוריי ,ובכלל זה
התאגידי העירוניי ,חלי חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב) 1992להל  חוק חובת המכרזי(
ותקנות חובת המכרזי ,התשנ"ג) 1993להל  תקנות חובת המכרזי( ,על מכרזי הרשויות
המקומיות חל הדי הקבוע בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת העיריות או הפקודה(
ובתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח] 1987להל  תקנות העיריות )מכרזי([ .קיימי הבדלי
מהותיי בי הדיני ,בי היתר בסמכות ההחלטה; בעוד שבמכרזי השלטו המרכזי סמכות
ההכרעה נתונה לוועדת המכרזי ,במכרזי השלטו המקומי סמכות ההכרעה שמורה לראש הרשות
המקומית ,ואילו לוועדת המכרזי יש מעמד של ממליצה בלבד .הבדלי אחרי קיימי ג
בהרכב ועדת המכרזי ,במניי החוקי לדיוני הוועדה ,בנוכחות חברי הוועדה בישיבות ובכללי
בדבר קבלת הצעה יחידה.
בפקודת העיריות נקבע כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעי או טובי ,להזמנת טובי
או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי" .בתקנות העיריות )מכרזי( נקבעו הכללי לביצוע
המכרז ולניהולו.
עוד נקבע בפקודת העיריות כי לשר הפני סמכות לקבוע בתקנות "סוגי של חוזי כאמור ,שבה
רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל" .בתקנות העיריות )מכרזי(
נקבעו התנאי שבהתקיימ רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז.
__________________

4

בבדיקה נבחנו מכרזי שפרסמה העירייה ונדונו על ידי ועדת המכרזי העירונית בלבד ,ולא מכרזי
משותפי שנעשו בשיתו החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ.
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בפקודה נקבע כי מועצת העירייה תבחר מבי חבריה ועדת מכרזי קבועה .תפקידה של ועדת
המכרזי הוא לבדוק את הצעות המחירי המוגשות לרשות המקומית בעקבות פרסו מכרז
ולהמלי $לפני ראש העירייה על ההצעה הראויה לזכייה .שיקול הדעת הסופי א לאשר את
ההצעה המומלצת א לאו נתו בידי ראש העירייה .על פי תקנות העיריות )מכרזי( ,בחוזה הטעו
מכרז מועצת העירייה או ראש העירייה אינ רשאי לדו בהצעות מחיר שלא נדונו קוד לכ
בוועדה.
ועדת המכרזי ברשות המקומית היא ועדת חובה סטטוטורית ,היינו ועדה שהעירייה מחויבת
בהקמתה ובכינוסה מזמ לזמ בהתא לפקודת העיריות .כמו בכל ועדות החובה ,נקבע בפקודה כי
ההרכב הסיעתי של חברי הוועדה יהיה תוא ככל שנית להרכב הסיעתי של המועצה ,ובלבד
שיהיה בה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה .בעיריית באר שבע נבחרה ועדת מכרזי בת שבעה
חברי )להל  ועדת המכרזי או הוועדה(.
על ועדת המכרזי מוטל לבחו את ההצעות שהוגשו במכרז ואת כל החומר הדרוש לה שהוכ על
ידי אנשי המקצוע לש קבלת החלטה מיטבית .על הוועדה לשקול על פי החומר שנמצא לפניה
את טיב ההצעות במכרז ,כשירות המשתתפי בו ועמידה בתנאי המכרז .שיקול דעת ועדת
המכרזי חייב להיות עצמאי ,ענייני ואובייקטיבי.5
עוד נקבע בפקודה כי א החליט ראש העירייה לאחר עיו בהמלצות ועדת המכרזי שלא לאשר
את ההצעה שעליה המליצה הוועדה ,ירשו את הנימוקי להחלטתו ויביא לידיעת מועצת
העירייה בישיבתה הקרובה .כמו כ נקבע כי ראש העירייה רשאי ,באישור המועצה ,לאשר הצעה
מבי ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזי ,א +שהוועדה לא המליצה עליה.
הדרישות שצריכי למלא המציעי המשתתפי במכרז פומבי נחלקות לשניי" :דרישות ס,"+
שה תנאי להשתתפות במכרז ,ותנאי אחרי העוסקי במילוי יתר דרישות המכרז ומהווי אמות
מידה להכרעה במכרז .הצעה שאינה ממלאת את תנאי הס ,+על ועדת המכרזי לפסלה בלי לדו
בה כלל .לעומתה ,הצעה שאינה עומדת בתנאי האחרי ,תידו על ידי ועדת המכרזי .ועדת
המכרזי תית בהחלטתה משקל לאיעמידת ההצעה באמות המידה ,בהתא לקבוע במסמכי
המכרז ובהתא לדיני המכרזי.6
תקנות העיריות )מכרזי( קובעות כי לפני תו המועד להגשת ההצעות יפקיד יו"ר הוועדה בתיבת
המכרזי אומד מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע .האומד במכרז הוא
הערכה של מכלול העלויות הצפויות בגי המכרז ,על בסיס המפרטי הטכניי ,כתבי הכמויות
ויתר דרישות המכרז .ככלל ,עיריית באר שבע מפרסמת במכרזיה מחיר גלוי במסגרת מסמכי
המכרז ,והמציעי נדרשי להציע הנחה או תוספת על המחיר שפורס )להל  האומד(.
בפברואר  ,2009ע תחילת הביקורת ,קבעה עיריית באר שבע נוהל הכנת מכרזי עירוני .נוהל זה
נועד להסדיר את הלי) ההכנה והביצוע של מכרזי ,מרגע שמתעורר באג +המקצועי הצור)
בהתקשרות הדורשת מכרז עד חתימת הסכ ע הזוכה במכרז .הנוהל עוסק ביחסי שבי האגפי
השוני בעירייה ,בי מחלקת התקשרויות וביטוח בעירייה )להל  מחלקת התקשרויות(,
האחראית להכנת המכרזי ופרסומ ,ובי ועדת המכרזי .העירייה הסבירה לנציגי משרד מבקר
המדינה כי בשני עברו שימש נוהל זה "נוהל בלתי כתוב" ,הוראותיו היו ידועות לעובדי ,והנחו
את עבודת הכנת המכרזי ג בשני שקדמו לפרסומו.
__________________
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שמואל הרציג ,ÌÈÊ¯ÎÓ ÈÈ„ ,כר א' )מהדורה שנייה ,תשס"ה( ,עמ' .255
עומר דקל ,ÌÈÊ¯ÎÓ ,כר ראשו )התשס"ד( ,עמ' .274

עיריית באר שבע

בשני  20082006התקשרה העירייה באמצעות מכרזי ע ספקי לביצוע עבודות או לרכישת
טובי במישרי בכ 30התקשרויות חדשות 7בכל שנה .היקפה הכספי של התקשרות במכרזי
העירייה הוא בי  125,700ש"ח 8לכ 20מיליו ש"ח .נוס +על התקשרויות אלה מבצעת העירייה
בכל שנה כמה התקשרויות חדשות הפטורות ממכרז ,וכ מממשת אופציות להארכת התקשרויות
קיימות.

דיוני ועדת המכרזי
מניי חוקי לישיבות ועדת המכרזי
בתקנות החלות על מכרזיה של הרשויות המקומיות אי הוראה מחייבת בדבר המניי החוקי
בישיבות ועדת המכרזי .בפקודת העיריות נקבע כי "כל ועדה של המועצה רשאית ,בשי לב
להחלטות המועצה ,ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בעניי זה ,להסדיר בעצמה את עבודתה
ואת דיוניה" .מכא שוועדת המכרזי מוסמכת לקבוע לעצמה הוראות בדבר מניי חוקי
בישיבותיה.
תקנות חובת המכרזי החלות על מכרזי של השלטו המרכזי קובעות במפורש כי "רוב חברי
ועדת המכרזי יהיו מניי חוקי בישיבות הוועדה".
סעי 20 +לחוק הפרשנות ,התשמ"א) 1981להל  חוק הפרשנות( ,קובע כי פעולה שהוטלה על
מספר בני אד כשרה א נעשתה בידי רוב.
משרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח על הביקורת בשלטו המקומי משנת  2004בנושא ניהול
מועצת רשות מקומית וועדותיה ,9כי על פי סעי 20 +לחוק הפרשנות ,יש צור) בנוכחות רוב חברי
ועדה כדי שפעולתה תיחשב בעלת תוק.+
מועצת העירייה אישרה בישיבתה מפברואר  2001החלטה בעניי מניי חוקי לפעילות ועדות
העירייה אשר לא נקבע לגביה בחוק או בכל הוראה מחייבת מניי חוקי" :בהתא לסעי)166 +ב(
לפקודת העיריות )נוסח חדש( מחליטה מועצת העיר ,כי המניי החוקי לפתיחת ישיבות ועדות
העירייה ,יהיו ¯ ·Âחברי הועדה .א ג לאחר רבע שעה ,מהמועד שנקבע לישיבה ,לא נמצאו
לפחות מחצית מחברי הועדה ,נית יהיה לקיי את הדיו ,א נמצאו לפחות ˘ ˘ÈÏמחברי הועדה.
א ג בחלו +מחצית השעה ,מהמועד שנקבע לפתיחת ישיבת הועדה ,לא נמצאו לפחות שליש
מחברי הועדה ,נית יהיה לקיי את הדיו בנוכחות  ‰„ÚÂ‰ ¯"ÂÈאו ממלא מקומו È¯·Á È˘ ÔÎÂ
 ‰„ÚÂאו ממלאי מקומ ,כ) שיהיו לפחות  3חברי ועדה לפתיחת הדיו ,ולאחר תחילתו לפחות
 ÌÈ¯·Á 2שיהיו נוכחי במהל) הדיו" )מלבד ההדגשה האחרונה ,כל ההדגשות ה במקור(.
__________________
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נוס על התקשרויות אלה היא מבצעת התקשרויות באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע,
באמצעות תאגיד המי והביוב העירוני ובאמצעות מכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי
בע"מ.
חוזי שערכ אינו עולה על סכו זה פטורי ממכרז פומבי א טעוני מכרז זוטא .עירייה רשאית
להתקשר בחוזה ללא מכרז פומבי לביצוע עבודה שערכה אינו עולה על סכו המתעדכ מפע לפע
לפי מדד המחירי לצרכ בהתא לסעיפי  (3)3ו")2א( לתקנות העיריות )מכרזי( .הסכו הנקוב
כא מעודכ לפי המדד שפורס ב".15.3.09
מבקר המדינה ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,2004עמ' .159
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ביולי  2009שלחה מנכ"לית העירייה לחברי מועצת העירייה מכתב תזכורת המביא לידיעת את
ההוראות האמורות בדבר מניי חוקי בוועדות העירייה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010מסרה העירייה כי מאחר שאי בתקנות העיריות
)מכרזי( הוראה מחייבת בדבר המניי החוקי בישיבות ועדת המכרזי ,היא סבורה כי אי כל
מניעה כי מועצת העירייה או ועדת המכרזי תגבש מדיניות בדבר אופ פעולתה ,עבודתה ומניי
חברי הוועדה שיהיו נוכחי בישיבותיה .ע זאת ציינה העירייה כי מספר הישיבות שבה נכחו שני
חברי בלבד היה מועט ביותר.
ÈÂÈ„ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰˘ÚÓÏ Ô˙È ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÂ‡¯ ÂÈ‡˘ ¯·„ ,„·Ï· ÌÈ¯·Á È˘ ˙ÂÁÎÂ·Â ¯ÒÁ ·Î¯‰· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
לאחר סיו הביקורת פרסמה מנכ"לית העירייה בנובמבר  2009הנחיה חדשה של היוע $המשפטי
לעירייה לעניי המניי החוקי לישיבות ועדות העירייה ,ולפיה "לאחר שנפתחה ישיבה כאמור ,יהא
המש) הישיבה כדי בכל מספר חברי ובלבד שמספר לא יפחת מ 3חברי כולל היו"ר".
נוכחות חברי הוועדה בישיבותיה
10

בפקודת העיריות לא נקבעה סנקציה על היעדרות חבר ועדת חובה מישיבותיה  .לש השוואה
יצוי כי תקנות חובת המכרזי ,אשר חלות על מכרזי של השלטו המרכזי ,קובעות במפורש כי
"נעדר חבר מבי חברי ועדת המכרזי משלוש ישיבות רצופות של ועדת המכרזי או מחמש
ישיבות בתקופה של שנה ,בלא שמונה לו ממלא מקו לישיבות אלה ,יודיע על כ) יושב ראש
ועדת המכרזי למנהל הכללי של המשרד ולחשב הכללי ...המנהל הכללי רשאי להעביר אותו חבר
מחברותו בוועדה" ,כפו +לסייגי מסוימי.
משרד מבקר המדינה העיר בעבר כי להחלטות המתקבלות בוועדות יש השפעה ישירה על אופ
ניהול הרשות המקומית .לכ ראוי שחבר מועצה שנבחר לכה כחבר ועדת חובה ישתת+
בישיבותיה ויאפשר בכ) פעילות תקינה של הרשות המקומית .באותו עניי העיר משרד מבקר
המדינה לעיריות שנבדקו ,ובכלל עיריית באר שבע ,כי היעדרות חברי מועצה מישיבות ועדות
החובה אינה עולה בקנה אחד ע המטרות שלשמ נבחרו ועלולה לפגוע בתפקוד הוועדות.11
בעקבות הביקורת שנעשתה בשנת  2004פנתה מנכ"לית העירייה ליושבי ראש ועדות העירייה,
וביקשה מה להדגיש לפני חברי הוועדה את חשיבות נוכחות בוועדות ,וכ להדגיש לפניה כי
א נבצר מה למלא את תפקיד עליה להודיע על כ) בכתב לראש העירייה על מנת שיוחלפו
בנציג אחר.
בישיבת מועצת העירייה בפברואר  2007התקבלה החלטה ולפיה היעדרות של חבר ועדה למעלה
מארבע ישיבות רצופות תגרור סנקציה של הפסקת כהונתו כחבר ועדה.
__________________
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כאמור ועדת חובה היא ועדה שהעירייה מחויבת בהקמתה ובכינוסה מזמ לזמ בהתא לפקודת
העיריות .לעומת זאת ,הפקודה קובעת סנקציות נגד חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה
חודשי רצופי או שלוש ישיבות רצופות ,בכפו לסייגי שנקבעו בפקודה.
מבקר המדינה ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,2004בנושא ניהול מועצת רשות
מקומית וועדותיה ,עמ' .160

עיריית באר שבע

מעיו בפרוטוקולי של ישיבות ועדת המכרזי מהשני  20082006עולה כי על א +החלטת
המועצה בנושא ,חברי הוועדה נעדרו תכופות מישיבות הוועדה .להל פירוט :נמצא כי בשנת
 2006בשבע מתו)  16ישיבות השתתפו פחות ממחצית משבעת חברי הוועדה הקבועי .12בשנת
 2007בשליש מהישיבות )שש מתו)  (18התכנסה ועדת המכרזי בקוורו של מיעוט חברי
הוועדה הקבועי )בחמש ישיבות נכחו בחלק מהישיבה או בכולה שלושה חברי ,ובישיבה אחת
נכחו שני חברי בלבד( .בשנת  2008התכנסה ועדת המכרזי בשש מתו)  14ישיבות בקוורו של
מיעוט חברי הוועדה )בארבע ישיבות נכחו לפחות בחלק מהישיבה שני חברי בלבד ,ובשתי
ישיבות נוספות נכחו שלושה חברי בלבד( .יודגש כי לעיתי ועדת המכרזי דנה בהתקשרויות
בהיק +כספי ניכר.
עוד עלה כי כמה מחברי הוועדה נעדרו מרוב המכריע של הישיבות :בשנת  2006נעדרו שניי
מחברי הוועדה )גב' עליזה מנור ומר מאיר בביו (+מעשר ומ 15ישיבות ועדה בהתאמה מתו) 16
ישיבות .על א +היעדרויות אלה המשיכו שני חברי ועדת המכרזי האמורי לכה כחברי ועדה ג
בשנה שלאחריה.
ג בשנת  2007נעדרו שני חברי הוועדה האמורי ממרבית הישיבות :גב' עליזה מנור )שנעדרה
בשנה הקודמת מעשר ישיבות( נעדרה בשנה זו מכל ישיבות הוועדה ) 18ישיבות( ,ובכל זאת
המשיכה בתפקידה ג בשנה שלאחריה .לעומת זאת ,מר מאיר בביו ,+שנעדר ממרבית המכריע
של ישיבות הוועדה בשנת  ,2006הוחל +על ידי ראש העירייה באחר לאחר שנעדר משש ישיבות
בשנת .2007
בשנת  2008קיימה ועדת המכרזי  14ישיבות .גב' עליזה מנור נעדרה מתשע ישיבות ,ובשתי
ישיבות אחרות יצאה מהדיו לפני סיו הישיבה ,כ) שבפועל השתתפה רק בשלוש ישיבות
מלאות .חבר ועדה נוס ,+מר מיכאל שמש ,נעדר משמונה ישיבות.
בתשובת העירייה נמסר כי העירייה רואה בנוכחות בישיבות דבר חשוב והכרחי ,וכי היא עושה
כמיטב יכולתה על מנת שהחברי יהיו נוכחי בכל ועדות העירייה ,ובוועדת המכרזי בפרט .עוד
מסרה העירייה כי ראש העירייה הנוכחי ,בדומה לקודמו ,שלח לחברי הוועדה מכתבי בעניי
היעדרות מישיבותיה ,ובפברואר  2010הוא שלח מכתבי רענו בעניי לכל חברי הוועדות.
גב' עליזה מנור מסרה בתשובתה ממרס  2010למשרד מבקר המדינה כי היא כיהנה כחברת מועצת
העירייה בהתנדבות מלאה ותרמה רבות לטובת הציבור .עוד מסרה כי היא כיהנה כחברה במספר
רב של ועדות ,וזאת נוס +על תפקידי אחרי שמילאה בעירייה .מר מאיר בביו +מסר בתשובתו
למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כי לא מצא עניי בדיוני הוועדה ולכ נעדר ממרבית ישיבותיה.
מר מיכאל שמש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  ,2010כי בעת שכיה כחבר המועצה
תר מזמנו לטובת העיר ותושביה ,וכי נאל $להיעדר מהישיבות האמורות בשל אילוצי שוני.
¯„ÚÈ‰Ï ‰„ÚÂ ¯·ÁÏ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙„¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰È˙Â·È˘È ÏÎÓ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ¯È
˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ¯„Ú‰ ‰Ï‡ ˙‡ Ë¯Ù· ,‰È¯·Á ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ
.‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÎ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ,‰È˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰·ÂÁ‰ ÏÚ ,‰È˙Â·È˘ÈÓ
Ï˘· Ì‡ ÔÈ· ,Ì˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÎ ‰È¯·ÁÏ ¯È‰·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ
.ÌÈ¯Á‡Ï ÌÓÂ˜Ó ˙‡ ˙ÂÙÏ Ì‰ÈÏÚ ,˙¯Á‡ ‰·ÈÒÓ Ì‡ ÔÈ·Â Ì‰È„È˜Ù˙ ÒÓÂÚ
__________________
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בשלוש משבע הישיבות האלה השתת ג ממלא מקו חבר ועדה.
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נוכחות בישיבות ועדת המכרזי של מי שאינו חבר הוועדה
הוראות הפקודה קובעות כאמור כי על ועדת המכרזי להמלי $לפני ראש העירייה על ההצעה
הראויה לדעתה לאישורו ,והוא הגור המוסמ) להכריע במכרז .הגו +המוסמ) להמלי $על הזוכה
במכרז היא ועדת המכרזי לבדה .על העירייה להזמי לישיבת ועדת המכרזי את היוע $המשפטי
והגזבר ולהיווע $בה לפני כל קבלת החלטה .בהוראות הפקודה אי התייחסות לשאלת נוכחות
אנשי נוספי בישיבות הוועדה.
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂÈ„‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ÈÂ‡¯ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˙ÂÈ ·Á¯ ÌÈÙ˙˙˘Ó ‚ÂÁ ÈÙÏ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÙÈ˘Á .˙‡Ê ·ÈÈÁÓ Â˜ÂÒÈÚ˘ ÈÓÏ ˜¯ Ê¯ÎÓÏ
.Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙·ÂÁ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ
מעיו בפרוטוקולי של ישיבות ועדת המכרזי עולה כי ככלל ,בישיבות ועדת המכרזי
שמתקבלות בה החלטות ,נוכחי  מלבד חברי הוועדה ,נציג הגזבר ונציג היוע $המשפטי 
משתתפי נוספי ,ובה :מנהלי מחלקות בעירייה ועובדי הדרג המקצועי ,נציגי תאגידי
עירוניי ,חברי מועצה המבקשי להיות נוכחי בדיוני ויועצי חיצוניי .כל אלה נוכחי ג
בעת ההצבעות ,א +שכמוב אינ נוטלי חלק בהצבעה .להל הפרטי:
È  Â È „ · Ì È È  Â ˆ È Á Ì È ˆ Ú Â È Â Ì È È Ú Â ˆ ˜ Ó Ì È „ · Â Ú Ï ˘ Ì ˙ Â Á Î Â  .1
 : ‰ „ Ú Â Â ‰על פי תקנות העיריות )מכרזי( ,ועדת המכרזי רשאית להיווע $במהל) עבודתה
באנשי מקצוע פנימיי או במומחי ויועצי חיצוניי .לעתי עניינו של המכרז מורכב ומחייב
מומחיות מיוחדת שאינה מצויה ברשות העירייה .במקרי אלה העירייה רשאית להיעזר בשירותי
מומחי החל בשלב הכנת המכרז וההתקשרות וכלה בשלב ההכרעה במכרז .ועדת המכרזי
רשאית לאמ $חוות דעת הנראית לה סבירה ומבוססת ,ולגבש החלטתה בהסתמ) עליה .13אול
יודגש כי היוע $שוועדת המכרזי מעסיקה אינו חבר ועדה וחוות דעתו היא בגדר המלצה בלבד.
שיקול הדעת וסמכות ההכרעה ה של ועדת המכרזי בלבד .למומחי וליועצי מותר לייע$
לוועדה ,א) אסור לה להשתת +בתהלי) הסופי של בחירת הזוכה במכרז.14
מעיו בפרוטוקולי של ישיבות הוועדה עולה כי ככלל ,עובדי הדרג המקצועי בעירייה אשר אחד
המכרזי מצוי בתחו אחריות ,נוכחי בישיבות ועדת המכרזי במלוא ,ובכלל זה ג בעת
ההצבעה ,ג כאשר הדיו בוועדה נסב על נושאי שאינ בתחו מומחיות ואחריות .בכמה
מישיבות ועדת המכרזי נכחו יועצי חיצוניי בדיוני הוועדה ובעת ההצבעות .בכמה מהמקרי
נכחו היועצי החיצוניי ג כשהוועדה דנה בעניינ של מכרזי שלא לעניינ נקראו.
בתשובת העירייה נמסר כי הוועדה רואה לנכו להיווע $בגורמי מקצועיי שוני מעת לעת ,וזאת
על מנת לקבל החלטה מושכלת וכדי להגביר את השקיפות.

__________________
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ÌÈˆÚÂÈÂ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ È˘‡˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈ·Ï˘· Ì˙ÂÁÎÂ .Â· ‰ˆÂÁ Ì˙ÂÁÎÂ ¯˘‡ ‰·È˘È‰ Ï˘ ˜ÏÁ Â˙Â‡· ˜¯ ÂÙ˙˙˘È ÌÈÂ
‡,‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÔÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈ¯Á
.(ÌÈÊ¯ÎÓ) ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˜˙Ï 6 ‰˜˙· ‰ÚÂ·˜‰
 : ‰ „ Ú Â Â ‰ È  Â È „ · ‰ ˆ Ú Â Ó È ¯ · Á ˙ Â Á Î Â  .2העירייה נוהגת להקליט את ישיבות
ועדת המכרזי ,בידיעת המשתתפי בה ,לש התיעוד והגברת השקיפות .נוס +על כ) עיקרי
הדברי הנאמרי בישיבות ועדת המכרזי ,החלטות הוועדה וההנמקות לה ,נרשמי בפרוטוקול
הוועדה ,והוא נחת על ידי מנהל מחלקת התקשרויות ויו"ר ועדת המכרזי ומובא לאישורו
ולחתימתו של ראש העירייה.
ועדת המכרזי מאפשרת לחברי מועצה המבקשי זאת להיות נוכחי בישיבות הוועדה ,א כי ה
אינ מורשי ליטול חלק בדיו ובהצבעה .ב 5.7.04נת היוע $המשפטי לעירייה דאז ,לבקשת
ראש העירייה דאז ,חוות דעת ,ולפיה אי מניעה מהשתתפות של חברי מועצה שאינ חברי ועדה
בישיבות הוועדות .היוע $המשפטי הסביר כי לכל יו"ר ועדה עירונית יש סמכות לקבוע א
לאפשר לחבר מועצה שאינו חבר בוועדה להביע דעתו במהל) הדיו ,וא להכניס לפרוטוקול את
התייחסותו.
העירייה מסרה בתשובתה כי בעקבות הנחייתו של היוע $המשפטי שלה דאז ,היא אפשרה את
נוכחות של חברי המועצה בדיוני הוועדות על מנת לאפשר שקיפות מלאה .סג ראש העירייה
ויו"ר ועדת המכרזי ,מר טל אל על ,מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  2010כי נוכחות
חברי מועצה שאינ חברי ועדה בדיוניה נועדה לאפשר לחברי המועצה לבצע את תפקיד,
ולדעתו אי בכ) פגיעה בעצמאות ושיקול הדעת של חברי הוועדה.
ÍÈÏ‰· ‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰ ¯·„· ‰ÚÈ¯ÎÓ‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ÔÈ„ ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˙Ú·Â˜ (ÌÈÊ¯ÎÓ) ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˜˙Ï 6 ‰˜˙ .˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙Â„ÚÂ ÔÈ„Î ,È˙Â¯Á
ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó ÌÈ‡ ÌÈ¯·„‰Â ,‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙·ÂÁ ˙‡ ˙Â˘¯ÂÙÓ
˙ˆÚÂÓ È¯·ÁÏ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ .ÍÎ· ıÙÁ‰ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÏÎÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù
˙È·ÈÒÙ ˙ÂÁÎÂ ‡Ï Û‡ ,‰È˙Â·È˘È· ˜ÏÁ ÏÂËÈÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÈ‡˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
·˙Â‡ÓˆÚ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˙ÚÈÓÏ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ· ,˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á ˘È .˙Â·È˘È
˘‰„ÚÂ È¯·ÁÎ ÌÈ‰ÎÓ ÌÈ‡˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ Ï˘· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È
·È¯·Á Ï˘ Ì˙¯Â˜È· Ë·˘ ˙Á˙ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙„ÓÚ‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙ÁË·‰ .‰È˙Â·È˘È
ÔÂÈÚ - Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ È„È ÏÚ ˙Â‚˘ÂÓ ‰ˆÚÂÓ‰
·.ÌÈÂÈ„‰ ˙ÂËÏ˜‰Ï ‰Ê‡‰Â ,˙Â˜Ó‰ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
 : ‰ „ Ú Â Â ‰ È  Â È „ · Ì È ¯ Á ‡ Ì È ˘  ‡ ˙ Â Á Î Â  .3הועלה כי לעתי הוזמנו לדיוני
הוועדה אנשי שהיו מעורבי בהכנת המכרז .לדוגמה ,חבר העמותה לקידו וטיפוח השוק
העירוני הוזמ לדיו שעניינו סיכו) גגות אסבסט בשוק העירוני; מנהל החווה החקלאית הוזמ
לדיו שעניינו רכישת טרקטור חקלאי לחווה .העירייה לא הגבילה את נוכחות של אות אנשי
למקטע מסוי של הדיו ,אלא אפשרה לה להיות נוכחי ג בדיו בנושאי אחרי שאינ
נוגעי אליה ,והכול לפי שיקול דעת.
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˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ‰Ï‡Î ÌÈÓÊÂÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â‚‰È ÍÎ ÔÎ‡ ÈÎ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,ÂÓÊÂ‰ ÂÈ‚·˘ ‡˘Â· Ô„˘ ‰·È˘È‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ· ˜¯ ÌÈÁÎÂ

הקלטת דיוני הוועדה
בדיו שהתקיי בלשכת ראש העירייה בדצמבר  2005בנושא "שינויי בעבודת ועדת מכרזי
עירונית" נקבע כי ישיבות ועדת המכרזי יוקלטו ,והקלטות ישיבות הוועדה יישמרו במחלקת
התקשרויות .א +על פי שהעירייה נוהגת להקליט את ישיבות דיוני ועדת המכרזי ,הועלה כי לא
כל ההקלטות נשמרות בתיקי העירייה.
העירייה מסרה בתשובתה כי היא נוהגת להקליט את דיוניה לפני משורת הדי ,בלי שהיא
מחויבת לעשות זאת .העירייה מנהלת ,בהתא לתקנות העיריות )מכרזי( ,רישו פרוטוקול רשמי
של הדיוני .לטענתה ,רק במקרי ספורי לא הוקלטו הישיבות ,וזאת בשל תקלות טכניות או
מטעמי של דחיפות .יו"ר ועדת המכרזי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי יז את
ההחלטה להקליט את דיוני הוועדה לש הגברת השקיפות ושמירה על מינהל תקי.
,‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ ˙‡ ‰ËÈÏ˜Ó ‡È‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˘ÂÚ ·ÂË ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰¯˜·Â ÌÈÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ˙Ó ÏÚ Â¯Ó˘ÈÈ ˙ÂËÏ˜‰‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÌÏÂ
.‰Ï Ì‡˙‰· ‚Â‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈÂÈ„‰ ˙ËÏ˜‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙ËÏÁ‰ .Ì‰ÈÏÚ

טיפול בניגודי ענייני
על חברי ועדת המכרזי לפעול ללא משוא פני; לחבר ועדת מכרזי אסור להיות בעל עניי אישי
או אינטרס כלשהו בנוגע למכרז או להימצא במצב של ניגוד ענייני.
הכלל בדבר איסור ניגוד ענייני הוא עיקרו כללי המעוג בפסיקת בית המשפט .15האיסור אינו חל
רק במצב שמתקיי בו ניגוד הענייני הלכה למעשה ,כי א ג במצב שעלול להתעורר בו ניגוד
ענייני ,היינו ,די בקיומו של חשש לניגוד ענייני כדי שיחול האיסור.
במסגרת המשפט הציבורי חל הכלל בדבר איסור ניגוד ענייני על כל עובדי הציבור ,ה על בעלי
תפקידי פוליטיי וה על בעלי תפקידי מינהליי ,ללא הבחנה במהות התפקיד שה ממלאי.16
על פי הכללי למניעת ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,17על חבר מועצת
העירייה להימנע מהשתתפות בדיו ומהצבעה בישיבות המועצה ,א הנושא הנדו עלול לגרו לו
להימצא ,במישרי או בעקיפי ,במצב של ניגוד ענייני בי תפקידו כחבר מועצה ובי ענייניו
האישיי .הכללי עוסקי בחברי מועצה באופ כללי ,ומכוח זה חלי ג על חברי ועדת
המכרזי ,שה חברי מועצה .בפסיקה נקבע כי אסור לחבר ועדת המכרזי להשתת +בדיוני
__________________
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בג" ,‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ 531/79 +פ"ד לד);566 (2
בג" ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ' ÂËÂÒ‡˜ 1100/95 +פ"ד מט).691 (3
בג" ,'Á‡Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ' „"ÂÚ ,Ï‡ÓÎ Ô‡ÓÈ‡ 11269/03 +פ"ד נט).216"215 (3
 ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ילקוט פרסומי ,התשמ"ד ,עמ'
 .3114הכללי עוסקי בחברי מועצה וחלי ג על חברי ועדה שה חברי מועצה.
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הוועדה הדנה בעניינו של קרוב משפחתו ,ועליו להודיע מראש על זיקתו לאחד המציעי ,כדי
שהדיוני יתקיימו באווירה של טוהר מידות .לא רק קרבה משפחתית אלא ג ידידות אישית
מחייבת את חבר הוועדה ,שלגביו קיי חשש של משוא פני ,להודיע לוועדה על יחסי הידידות
האמורי ,וא +להימנע מהצבעה באותו עניי.18
מעיו בפרוטוקולי של ישיבות ועדת המכרזי מהשני  20082006עולה כי בחלק מהישיבות
עזבו חברי הוועדה את הדיוני או לא השתתפו בה כלל בשל חשש לכאורה לניגוד ענייני .ע
זאת ,חברי הוועדה לא נהגו להצהיר לפרוטוקול על מהות הזיקה שיש לה לעניי הנדו.
הועלה כי בשנת  2008ממלא מקו יושב ראש ועדת המכרזי דאז )להל  חבר מועצה א'( ,שנכח
בתשע מתו)  14ישיבות ועדת המכרזי ,נאל $לצאת מחמש ישיבות בשל חשש לכאורה לניגוד
ענייני .מכא שבפועל הוא נכח רק בארבע ישיבות ועדה מלאות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010השיב חבר מועצה א' כי אכ יצא מדיוני הוועדה
"וזאת לש הזהירות בשל היכרותי ע חלק מהמציעי" .עוד הוסי +כי מאחר שנאל $לצאת
פעמי רבות מישיבות הוועדה ,ביקש בקדנציה הנוכחית שלא לכה בוועדת המכרזי.
העירייה מסרה בתשובתה כי הלכה למעשה לא התקיי בוועדת המכרזי דיו שהיה בו ניגוד
ענייני או חשש לזה .העירייה מסרה עוד כי בעקבות הביקורת היא תפעל לרשו בכל פרוטוקול
את הסיבה למניעת השתתפות חבר ועדה בדיו מחשש לניגוד הענייני .עוד נמסר כי העירייה
שוקדת על הכנת נוהל מסודר בנושא ,בהתא להוראות החוק הנוגעות בעניי.
‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÈÙÏ ÂÙ˘ÁÈ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ‰˜ÈÊ ÏÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â
·¯„Ò‰ .ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈÂ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ˙¯‚ÒÓ
˙Â˘˘ÁÂ ÌÈÈÈÚ È„Â‚È ÚÓÈÂ ,˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ¯È·‚È ,È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡‰ ˙‡ ˙¯˘È ‰ÊÎ
·„·¯ ˘.ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È
ÌÈ¯˘˜ Ì‰Ï ˘È˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
˙„ÚÂ È¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ‡Ï˘ ÂÏ˜˘È ,ÌÈÈÈÚ È„Â‚È Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ·ˆÓ· Ì˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰
.‰È˙Â·È˘ÈÓ ¯È„˙ ÔÙÂ‡· ¯„ÚÈ‰Ï ÌÈˆÏ‡ ÌÓˆÚ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ÔÎ˘ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰

הכנת המכרז
עיצוב תוכנו של מכרז הוא משימה מורכבת הדורשת עבודת הכנה קפדנית .ראשית ,בבואו לנסח
את הדרישות מהמציעי ,על עור) המכרז להגדיר מה ה היעדי שההתקשרות נועדה להשיג.
שנית ,על עור) המכרז להכיר את השוק ,כדי שיובטח שדרישות המכרז ותמחור השירותי או
הטובי יאפשרו קבלה של מגוו רחב של הצעות באיכות טובה ובמחירי מיטביי ,לש
התקשרות מועילה של הרשות ע נות השירותי .לבסו ,+עור) המכרז צרי) להקפיד על נוסח
__________________
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ברור ובהיר על מנת למנוע מחלוקות פרשניות שעלולות להוות מכשול בהלי) המכרז .הכנה
רשלנית או ניסוח לא בהיר של המכרז עלולי להוביל לכישלונו ולפסילתו.19
הלי) המכרז מתחיל באג +המקצועי ,אשר מגדיר את הדרישות המקצועיות הדרושות לש ביצוע
העבודה נשוא המכרז; הגזברות אמונה על הכנת הדרישות הכספיות ,האומד והמסגרת
התקציבית .לאחר מכ מכי האג +המקצועי ,בשיתו +מחלקת התקשרויות והלשכה המשפטית ,את
מסמכי המכרז .במכרזי מורכבי מסתייעת העירייה לעתי במומחי חיצוניי ,ה לש גיבוש
הדרישות השונות מ המציעי והגדרת השירותי המבוקשי ,וה לש תמחור עלות השירות או
הטובי )להל  האומד(.
להל דוגמאות לליקויי שנפלו בהליכי ההכנה של מכרזי:
איהקפדה על שמירת הזכויות של עובדי ספק השירותי
ביולי  2007פרסמה העירייה מכרז לביצוע עבודות ניקיו במוסדות חינו) .במכרז זה נפלו פגמי
הנוגעי לשמירה על זכויות עובדי ספק השירותי ,כמפורט להל:
 .1חוק שכר מינימו ,התשמ"ז ,1987מעג את זכות של עובדי לקבלת שכר מינימו.
בהסכ הקיבוצי בענ +הניקיו והתחזוקה נכללי תנאי סוציאליי אשר על המעסיק להעניק
לעובדיו.
בתיקו שהוכנס לאחרונה בתקנות חובת המכרזי ,20אשר חלות על מכרזי השלטו המרכזי ואינ
חלות על הרשויות המקומיות ,נקבע כי "במכרז לרכישת עבודה או שירותי עתירי כוח אד
השתתפות במכרז תהיה מותנית בהמצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר
קיו חובותיו של המציע בעניי שמירת זכויות עובדי ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמי הקיבוציי החלי על המציע כמעסיק לצור) אספקת העבודה או השירותי".
בפברואר  2007התקבלה החלטת ממשלה לצמצו הפערי החברתיי והגדלת שיעור ההשתתפות
בכוח העבודה .אחד הצעדי בהחלטה זו הוא הגברת אכיפת חוקי העבודה .בהחלטה נקבע כי
החשב הכללי במשרד האוצר יקבע כללי והנחיות להגנה על זכויות עובדי המועסקי על ידי
קבלני שירותי .עוד קבעה החלטת הממשלה כי על משרד הפני לוודא כי הרשויות המקומיות
מיישמות כללי והנחיות אלו בעבודת .ההחלטה קובעת בי היתר כי בי תנאי הס +למכרזי
למת שירותי יידרש המציע לצר +להצעתו תצהיר בדבר קיו חובותיו בעניי זכויות עובדי.21
להחלטת הממשלה צור +נספח תמחירי שקובע את מרכיבי השכר המזעריי שעל מעביד לשל
לעובדיו.
בהתא להחלטת הממשלה הטמיעה עיריית באר שבע במכרזיה המיועדי לרכישת עבודה או
לרכישת שירותי עתירי כוח אד את הדרישה מהמציע להמציא תצהיר על קיו חובותיו בעניי
שמירת זכויות עובדי.
במסמכי המכרז לביצוע עבודות הניקיו האמור לעיל נקבע כי על הקבל להעסיק את עובדיו
כמתחייב מכל די ,לרבות בעניי שכר מינימו ,זכויות סוציאליות ,תשלומי והפרשות כחוק.
__________________
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בתנאי המכרז נקבע ג כי המחירי המופיעי בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודי למדד ולא
יתווס +עליה כל סוג של התייקרות במהל) כל תקופת ההתקשרות.22
הועלה כי תחשיב העירייה לצור) קביעת מחיר הבסיס שבאומד לא כלל רכיבי שכר שעל פי די
על המעסיק לשל לעובדיו .תחשיב העירייה לצור) הכנת האומד נקבע לאחר בדיקה מול מכרזי
החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ )להל  משכ"ל( ,תו) התחשבות בגובה שכר
שעה ,ימי חופשה ,ימי מחלה ,ביטוח לאומי ,אשראי ורווח קבלני בגובה  ,10%אול לא כלל
תוספות הבראה ,תוספת ותק והפרשות בגי פיצויי פיטורי .במכרז נקבע כי "כתב ההצעה בנוי
מהנחה בלבד" ,וכי "הצעה אשר תינת בה תוספת  תיפסל".
על פי מכתב ששלח גזבר העירייה ביולי  2007לראש העירייה דאז ,לא כללה העירייה בתחשיב
האומד תשלו הבראה ותוספת ותק ,מאחר שהעובדי לא היו אמורי להיות מועסקי יותר
משנה ואינ זכאי לכאורה להפרשות )לפי טענתו נקבע כי ההתקשרות המיועדת תימש) שנה,
ובפועל תקופת העסקת העובדי היא עשרה חודשי .בדר) זו ,טע ,העובדי לא יצברו ותק
המחייב תשלומי אלה( .העירייה לא כללה בתחשיב תוספת חגי ,מאחר שלטענתה ,לפי הגדרת
המכרז לא נדרשת עבודה בחגי .עוד ציי גזבר העירייה כי א יידרש הקבל להעסיק את
העובדי בתקופת העסקה של יותר משישה חודשי לעובד ,תשל העירייה ג רכיב של פיצויי
פיטורי.
באותו מועד פנתה העירייה ליוע $משפטי חיצוני שיחווה דעתו באשר להתקשרות האמורה בכל
הנוגע לתנאי הסוציאליי המחויבי בתשלו על פי חוק .בחוות דעתו הציג היוע $המשפטי את
המרכיבי וערכ הכספי שיש לקחת בחשבו בהכנת האומד .היוע $המשפטי מסר כי "כל מעביד
רשאי להתקשר ע כל עובד לכל תקופת עבודה בה המעביד חפ $לרבות לחצי שנה בלבד" .ע
זאת ציי היוע $כי דעתו זו אינה מביאה בחשבו את שאלת יכולת היישו של הקבל לקלוט בכל
חצי שנה עובדי חדשי ,או הפגיעה ביעילות ובניסיו בעבודה בשל תחלופה גבוהה של עובדי.
הוא הוסי +כי על עורכי המכרז לתת את הדעת על כ) שייתכ שתנאי המכרז כפי שנוסחו אינ
מאפשרי העסקה לתקופה קצרה כזו .לבסו +ציי היוע $המשפטי" :חייבי ג להביא בחשבו
את ההיבט הציבורי לכ) כי העירייה מבקשת לעשות מהל) זה א) ורק כדי לחסו) בכספי פיצויי
פיטורי והבראה מהעובדי הרלבנטיי ]הדגשה במקור[".
באוגוסט  2007הכריזה ועדת המכרזי על חברה אחת כזוכה ב 60%מהעבודות )להל  חברה
א'( ועל חברה אחרת כזוכה ב 40%מהעבודות )להל  חברה ב'(.
מעיו במסמכי המכרז עולה כי לעירייה שמורה האופציה להארי) את תקופת ההתקשרות בשנה
נוספת עוד פעמיי רצופות לפי שיקול דעתה .ואכ הועלה כי העירייה בחרה לממש את אופציית
הארכת החוזה ע החברות הזוכות לעוד שנתיי.
העירייה מסרה בתשובתה כי היא רואה חשיבות עליונה בדאגה לתנאי שכר העבודה של העובדי
במכרזיה .כמו כ העירייה הצביעה על כ) שהיא עיגנה בתנאי המכרז הוראה ולפיה הקבל יקפיד
על תנאי עבודה הוגני לעובדיו .עוד מסרה העירייה כי ביצעה מעקב אחר תלושי השכר של
הקבל ,דרשה את תיקו הליקויי וא +הורתה לעכב תשלומי עד שיוכח תשלו זכויות העובדי
על פי חוק.
__________________
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למעט א יחול במהל  18החודשי הראשוני של ההתקשרות שינוי במדד ששיעורו יעלה על 4%
מהמדד שהיה במועד האחרו להגשת ההצעות.
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‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ·˘Á˙‰· ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ¯ÂËÈÙ ÈÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙ ÏÏ˜˘Ó ÂÈ‡˘ ·È˘Á˙˘ ,˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘ÓÏ ˙Â¯˘˜˙‰
Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ,˜˙Â ˙ÙÒÂ˙Â ‰‡¯·‰ ÈÓ„ ,ÌÈ„·ÂÚÏ
Ï˘ ÂÙÂÒ· Ú·˙È˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ì‡ ,Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰Ó ‰‚È¯ÁÏ Û‡Â ÌÈ„·ÂÚ‰
„·¯ .‰Ï‡ ÌÈ·ÈÎ¯ Ì‚ ÌÏ˘Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי היא עתידה לשל לחברה א' תשלומי נוספי
בגי תשלומי פיצויי ,תגמולי ודמי הבראה החל מהשנה השנייה להתקשרות.
חברה ב' מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010כי במכרזי שבה זכתה קיבלו
העובדי את הזכויות המגיעות לה על פי די ,וכי היא א +פנתה לעירייה לניהול משא ומת על
מנת להתאי את מחירי הזכייה לצור) לשל לעובדי את זכויותיה.
˙Â·˘Á˙‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î ‡˜ÂÂ„ ˘È ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Ô˙Ó Ï˘ ÈÂˆ¯ ‡Ï ·ˆÓ ÚÂÓÏ ÍÎ·Â ,Ê¯ÎÓ‰ ˙Î‰ ˙Ú· ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ¯Î˘‰ È·ÈÎ¯ ÏÎ
˙ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È „·ÚÈ„· Ê¯ÎÓ· ¯ÈÁÓ‰ ·ÈÎ¯ ÔÂ˜È˙· .Ê¯ÎÓÏ ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘· ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÙÒÂ
·ÌÈÚÈˆÓ·Â ,Ê¯ÎÓ· ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰Úˆ‰ Â˘È‚‰˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈˆÓ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú
.Ê¯ÎÓ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÍÂÓ‰ Ô„ÓÂ‡‰ Ï˘· ˙ÂÚˆ‰ ˘È‚‰Ï ‡Ï Â¯Á·˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ,ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ
˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÚ·Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ „·ÚÈ„· ˙ÂÈÂ¯˜ÈÈ˙‰ ˙ÙÒÂ˙ ,¯ÂÓ‡Î ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
·.‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜Ï ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÎ˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ
 .2ההצעה הזוכה במכרז כללה הנחה של  6.5%מהמחיר שנקבע באומד שפורס .במסמכי
המכרז לא נקבעה תקרה להנחה שהמציעי יכולי להגיש.
בדיו בוועדת המכרזי שהתקיי באוגוסט  2007עלתה השאלה א חברה א' יכולה לעמוד
בדרישות המכרז נוכח הצעתה למת ההנחה האמורה לעיל .הועלה כי בד בבד ע ההכרזה על
חברה א' כזוכה ,החליטה ועדת המכרזי לפנות אל החברה ולברר א תעמוד בתנאי התשלו
לעובדי .ועדת המכרזי לא בחנה בעצמה את סבירות ההצעה לפני ההכרזה על הזכייה ,כפי
שעשתה ,למשל ,במכרז אחר )מכרז לביצוע עבודות ניקיו בהיכל הפיס(.
העירייה השיבה כי הגבלת תקרה מרבית למת שיעור הנחה אינה דרישה המתחייבת על פי חוק,
והנושא נתו לשיקול הדעת של ועדת המכרזי.
‰È‰ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ ÏÚ ‰˙Ê¯Î‰Ï Ì„Â˜ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈˆÓ‰ ‰¯·ÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó Ô„ÓÂ‡‰Ó 6.5% Ï˘ ‰Á‰ Ô˙ÓÏ ‰Úˆ‰‰ Ì‡ ¯¯·Ï ‰ÈÏÚ
Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙÓ ¯˘‡Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÈ„Î ÌÂÏ˘˙‰ È‡˙· „ÂÓÚÏ
‰¯ÈÓ˘ ÁÈË·È˘ Ô„ÓÂ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,Ì„‡ ÁÂÎ È¯È˙Ú ÌÈ˙Â¯È˘ Â‡ ‰„Â·Ú ˙˘ÈÎ¯Ï
ÔÙÂ‡· ÍÂÓ ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÚˆ‰ ÂÏ·˜˙È ‡Ï ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÂ‚Ó ÚÂ·˜ÏÂ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ
ÌÏÂ˘È˘ ¯Î˘‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ „·ÎÈ ‡Ï ÚÈˆÓ‰ ÈÎ ˘˘Á ˙ÂÏÚÓ‰ ,‚È¯Á
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÏÁ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÎ˘ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚÂ ÌÈ„·ÂÚÏ
.‰È¯ˆÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
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‡Â‰ ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ È·ËÈÓ ¯ÈÁÓ ˙‚˘‰ Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÌÚ ÂÊ‡Ï ˘ÈÂ ,Ô„ÓÂ‡Ï È„ÚÏ· ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ,·Â˘Á Ò¯ËÈ
‡˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì‰· ,‰˜ÈÒÙ·Â ‰˜È˜Á· ÌÈ‚ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯ËÈ
.ÌÈ„·ÂÚ
מיעוט מציעי במכרז
ככלל ,אחת ממטרות מכרז היא לאפשר תחרות בי הצעות ולתת למזמי אפשרות בחירה ביניה.
כאשר יש הצעה יחידה יסוד התחרות נפגע .23אול את הפגיעה בתחרות במקרה של מיעוט
מציעי יש לאז מול העיקרו המנחה בדיני המכרזי ,ולפיו יש להימנע ככל הנית מביטול מכרז
ועריכת מכרז חדש תחתיו ,וזאת על מנת למנוע פגיעה בתחרות השוויונית .פגיעה שכזו עלולה
להיגר לאחר שמידע הנוגע להצעות שהוגשו למכרז יגיע ע ביטול המכרז לידי מציעי אחרי,
ויאפשר למציע להגיש הצעה משופרת במכרז החדש ולזכות בו ,א +על פי שהצעתו המקורית לא
הייתה מזכה אותו בזכייה במכרז .24כפועל יוצא מהפגיעה בכלל הסודיות שבביטול מכרז ,עלול
להיפתח "פתח לפעולות פסולות שמטרת להביא להעדפתו של מציע ,שהמועצה או מישהו
מחבריה חפצי ביקרו ואשר לא הצליח להיות הזוכה במכרז הראשו."25
ע זאת ,בפסיקת בית המשפט העליו באשר לביטול מכרז ,נקבע שיש לאז את החשש מביטול
מכרז ע האינטרס הציבורי שכספי הציבור לא יבוזבזו עקב מיעוט משתתפי במכרז ,הגור
להעלאת מחירי.26
הועלה כי ב 22וב 20מכרזי שפרסמה העירייה בשני  2006ו 2007בהתאמה )מתו) כ30
מכרזי שפרסמה כל שנה( ,התקבלו בי  0ל 2הצעות כשרות .בשנת  2008הוצעו ב 16מכרזי
בי  0ל 2הצעות כשרות. 27
בסיכו דיו שקיי בדצמבר  2005ראש העירייה דאז נקבע כי "במקרי בה פורס מכרז ולא
הוגשה א +הצעה או לחילופי ההצעה הינה הצעה יחידה שהתקבלה ,מחלקת התקשרויות תפנה
לאג +הרלוונטי וזאת להכנת נייר עמדה אשר יוצג בפני ועדת המכרזי .בנייר העמדה תובא עמדת
האג +מדוע המכרז נכשל ומה נית לעשות לשינוי המכרז .המלצות האג +יוצגו בפני ועדת
המכרזי אשר תקיי דיו על כ)".
בהערות ראש העירייה דאז לפרוטוקול ועדת המכרזי מפברואר  2007הוא פנה לחברי הוועדה
במילי אלה."„·ÂÚ ‡Ï Â‰˘Ó .˙ÂÈÁ„Â ÌÈÏÂËÈ· È„ÈÓ ¯˙ÂÈ ,·Ï ÂÓÈ˘" :
__________________

23
24
25
26
27

שמואל הרציג ,ש ,כר א' ,עמ' .391
ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· ÔÂ¯‰‡ ÈÊÈ‡ "‰¯ÂÓ" 6283/94פ"ד נא) ;27 (1גבריאלה שלוÌÈÊÂÁ ,
) ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓÂתש"ס" ,(1999עמ' .166
בג" ,'Á‡Â ˘Ó˘-˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ÔÏÊÂ‚ 368/76 +פ"ד לא).515 ,505,(1
בג" ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ó"Ú· ÂÈÁ‡Â È˘‡¯· ÔÓÏÊ ˙¯·Á 45/65 +פ"ד יט) ;281 (2בג"ÔÏÊÂ‚ 368/76 +
'  ,˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰פ"ד לא).518"517 ,(1
הירידה בשנת  2008ביחס לשני הקודמות נבעה מהוראת ראש העירייה דאז מחודש אוקטובר 2008
שלא לצאת במכרזי חדשי ולהקפיא את כל המכרזי העומדי על הפרק ,עד לאחר קיומ של
הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בחודש נובמבר אותה שנה .ראו פרוטוקול ועדת המכרזי
מ".6.10.08
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הועלה כי א +על פי שתופעת מיעוט המציעי נמשכת כמה שני ,ברוב המקרי לא פעלה
העירייה על פי סיכו הדיו לבחינת הטעמי למיעוט המציעי ולבחינת הדרכי האפשריות
להגדלת מעגל המציעי הפוטנציאלי.
בביקורת הועלה רק מקרה אחד ,של מכרז לרכישת חומרי אינסטלציה שפורס בנובמבר ,2006
שנעשה בו הלי) הפקת לקחי שכלל תיעוד בכתב של כישלו המכרז .הועלה כי בתנאי המכרז
חסר מידע חיוני למציעי על פרטי ההתקשרות :במסמכי המכרז נקבע כי נתונה לעירייה
האפשרות לבטל את ההתקשרות בתו  30יו מיו התחלת העבודה ,כ) שהייתה איודאות לגבי
מש) תקופת ההתקשרות המזערית .כמו כ לא כללו מסמכי המכרז כתבי כמויות לכל יחידה או
לחלופי הערכה כספית של היק +ההתקשרות באמצעות כמות שנתית או כמות חצישנתית.
כתוצאה מכ) לא נרכשו מסמכי המכרז על ידי א +מציע ולא התקבלו כלל הצעות.
ÌÈ·¯ ÌÈÊ¯ÎÓÏ˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‚ÚÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÌÈˆÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .„·Ï· ˙ÂËÚÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Â˘‚ÂÓ
¯˙È‰ ÔÈ· ÚÂ·Ï ÈÂ˘Ú Ê¯ÎÓ· ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ËÂÚÈÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÚÈˆÓ‰
‚.‡˘Â‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· ·ÈÈÁÓ ¯·„‰Â ,ÌÓÂÒ¯ÙÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Î‰· Ï˘ÎÓ Ì
העירייה מסרה בתשובתה כי מספר המועט של ההצעות הכשרות נובע בי היתר מהעובדה
שהצעות רבות נפסלו בשל פגמי בהצעות עצמ ,בתנאי הס +בכלל ובערבות בפרט .העירייה
הדגישה כי היא קובעת את תנאי הס +כדי להבטיח שההתקשרות תהיה ע מציעי אשר יקיימו את
תנאי המכרז ותנאי החוזה על הצד הטוב ביותר .עוד הוסיפה העירייה כי התחרות באזור העיר באר
שבע קטנה ומצומצמת ,בשל ריחוקה מהמרכז ,וכי היא פועלת להגדיל את מספר המציעי,
להגביר את התחרות במכרזי העירייה ולייעל את עבודת העירייה.
ÂÓ¯˙ ¯˘‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Î‰· ˙ÂÈÂÚËÂ ÌÈÏ˘Î Ì‰· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.28˙ÂÚˆ‰‰ ËÂÚÈÓÏ
ÌÈË¯Ù Ô˙Ó ÔÂ‚Î ,ÌÈÊ¯ÎÓ È‡˙ ÁÂÒÈ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÏÂËÈ·Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÌÈÚÈˆÓ ËÂÚÈÓÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,‰Ù˜È‰Â ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÌÈˆÂÁ
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰· ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ Ê¯ÎÓ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ‰Î‰

קבלת החלטות במכרזי
קבלת החלטות שלא בהתא לחוות דעת היוע המשפטי
על רשות מקומית להזמי לכל ישיבה של ועדת המכרזי את היוע $המשפטי לרשות ולקבל ממנו
את חוות דעתו המקצועית ,בעל פה או בכתב ,לפני כל קבלת החלטה .29כמו כ על הגזבר להיות
__________________

28
29
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נוכח בישיבות הוועדה ולקבל הזדמנות להשמיע את דעתו ,בעל פה או בכתב ,לפני קבלת כל
החלטה של הוועדה שיש בה כדי להשפיע על תקציב העירייה ,הכנסותיה או הוצאותיה.30
א +שהיוע $המשפטי והגזבר אינ חברי ועדת המכרזי ואינ נוטלי חלק בהצבעה ,על הוועדה
לתת משקל חשוב בהחלטותיה להערותיה .31ככלל ,חוות דעת בנושא משפטי של נציג הייעו$
המשפטי בוועדת המכרזי מחייבת את הוועדה לפעול על פיה.
בית המשפט לענייני מינהליי בבאר שבע התייחס למעמד שיש לתת לחוות דעת משפטית של
היוע $המשפטי לרשות ,ובמיוחד לחוות דעת שניתנת לוועדת המכרזי ,באומרו:
" הפסיקה קבעה כי באשר לעצה שניתנת לרשות מכוח די ,חובה להקשיב לה 'בנפש
קולטת''...נפש קולטת' בהקשר זה של היוע $המשפטי למועצה ,אשר מצביע על איסור
שבדי ,משמעותה הפנמת האיסור .בעקבות הפנמה זו נית ,ולטעמי רצוי ,ולהמשי) בדו
שיח ע היוע $המשפטי של המועצה .זאת על מנת להבהיר ולברר את מהות האיסור...
הדברי מודגשי ביתר שאת כאשר מדובר בנושא רגיש כגו החובה לערו) מכרז פומבי...
ועוד יותר כאשר קבע היוע $המשפטי של המועצה במסגרת תפקידו שפעולה מסויימת
הינה בניגוד לדי."32
הועלה כי במקרי מסוימי קיבלה ועדת המכרזי החלטות שאינ עולות בקנה אחד ע המלצות
הייעו $המשפטי של העירייה .להל דוגמאות לכ):
 : Ô Â È ˜ È  È ˙ Â ¯ È ˘ Ô ˙ Ó Ï Ê ¯ Î Ó .1ביוני  2008פרסמה העירייה מכרז למת שירותי
ניקיו במשכ הפיס לאמנויות הבמה .המועד האחרו להגשת ההצעות היה יוני  .2008ביולי אותה
שנה התכנסה ועדת המכרזי לדיו בהצעות שהוגשו .למכרז הוגשו הצעות של שתי חברות ,וועדת
המכרזי קיבלה אות ככשירות )להל  חברה ג' וחברה ד'(.
לחברי ועדת המכרזי הוצגה "טבלת תמהיל" שנערכה על ידי מחלקת התקשרויות והלשכה
המשפטית בעירייה והציגה נתוני על עמידת המציעי בתנאי המכרז .העירייה נעזרה לצור)
בדיקת ההצעות בחוות דעת של יוע $חיצוני שסייע לה בהכנת המכרז .הועלה כי חברה ג' עמדה
בכל תנאי הס +במכרז ,ואילו חברה ד' לא עמדה בשני תנאי ס :+האחד  החברה לא הוכיחה שיש
לה ניסיו של חמש שני לפחות בניקיו בניי בהיק 7,500 +מ"ר ,והשני  החברה לא עמדה
בתנאי שנקבעו במכרז בעניי היק +כוח האד שברשותה וכל יתר האמצעי הנחוצי לביצוע
העבודות .נוכח איעמידתה של חברה ד' בתנאי הס +שנקבעו במכרז ,המליצה נציגת היוע$
המשפטי של העירייה )להל  היועצת המשפטית לוועדה( על פסילתה של ההצעה.
במהל) הדיו מחו שני חברי ועדה )להל  חבר מועצה א' וחבר מועצה ב'( על תנאי הס +שנקבעו
במכרז ,ולפיה נדרשת הוכחת ניסיו בניקיו של בניי .כאמור לעיל ,הצעת חברה ד' נפסלה כי
הניסיו שהציגה היה בניקיו השוק העירוני ,שאינו בניי.
חבר מועצה א' ציי בדיו ועדת המכרזי]" :חברה ד'[ מנקה את השוק .מה לא בסדר
בשוק?...לנקות רצפה זה אותו דבר .מי שיודע לנקות יודע אי) לנקות] ...פסלו את החברה[ בגלל
שזה שוק .השוק הוא סגור .בואו לא נפסול אנשי סת .אני מכיר את שני המציעי" .עוד טע,
בתשובה לטענתו של הגזבר כי חברה ד' לא הוכיחה ניסיו של חמש שני ,ש"אני יודע שה
__________________

30
31
32

הזמנת חובה של הגזבר לדיוני ועדת המכרזי מעוגנת בסעי 170ג)3ב( לפקודת העיריות.
ראו בעניי זה דברי השופט א' רובינשטיי בעע"מ ˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ,·‡È¯‡ ÌÁÓ 384/07
 ,'Á‡Â ÈÂÈ˘ ˙ÚÈÒ ' 'Á‡Âתקדי.
עת" )באר שבע(  ,·‡¯ÁÓ Â·‡ ÌÈ‰¯·È‡ ' „Ò‡Ï‡ „ÓÁ‡ 204/02תקדי.
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עובדי בשוק  5שני .אז שכחו לכתוב שורה זה הכל .פוסלי אות רק בגלל שזה שוק .רק בגלל
סטיגמה" .חבר מועצה ב' ציי באותו דיו" :בתור מחזיק תיק שווקי ]בעירייה[ את חוות דעת
שה מנקי טוב ...אנחנו שלושה חברי ועדה ויש שניי שמכירי את השוק ואת ]חברה ג'[.
]חברה ג'[ עבד אצלי בשוק וברח מהשוק] .חברה ד'[ מנקי יותר מ 5שני".
היועצת המשפטית לוועדה הדגישה לפני חברי הוועדה כי עליה לבחו את עמידת המציעי
בתנאי הס +בהסתמ) על המסמכי שהוגשו במכרז ולא על סמ) היכרות קודמת עמ.
עוד עולה מהדיו בוועדה כי חברה ד' העבירה ב ,1.7.08לאחר מועד הגשת ההצעות במכרז
ומחו $למעטפת המכרז שכבר נפתחה ,הצהרה של "העמותה לקידו וטיפוח השוק העירוני"
בדבר היק +עבודות הניקיו של החברה בשטחי ציבוריי בשווקי העירוניי.
על א +איהעמידה בתנאי הס ,+ובניגוד להמלצת היועצת המשפטית לוועדה ולפיה יש לפסול את
הצעת חברה ד' כי אינה עומדת בתנאי הס +ולקבל את הצעת חברה ג' ,החליטה ועדת המכרזי,
על דעת חבריה )חבר מועצה א' וחבר מועצה ב'( ,ובניגוד לעמדת יו"ר הוועדה ,לבחור בחברה ד'
כזוכה במכרז.
בעקבות פנייתו של יו"ר הוועדה לראש העירייה בבקשה שלא לאשר את המלצת הוועדה ,החליט
ראש העירייה דאז באוגוסט  2008שלא לאשר את החלטת ועדת המכרזי ,והחליט על ביטול
המכרז ופרסו מכרז חדש תחתיו.
עיריית באר שבע מסרה בתגובתה כי מאחר וסמכות ההכרעה שמורה לראש הרשות המקומית,
לוועדת המכרזי יש מעמד של ממליצה בלבד .לטענתה ,ריבוי דעות ודיו ענייני הוא מבור) .הג
שהוועדה קיבלה החלטות שלא בהתא לחוות דעת משפטיות ומקצועיות ,ההחלטות התקבלו
לאחר שחברי הוועדה שקלו את המלצות הגורמי המשפטיי והמקצועיי ,ולכל אחד ניתנה
ההזדמנות להביע דעתו.
חבר מועצה א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי סבר שייעשה עוול לחברה ד' א תיפסל
בשל איעמידה לכאורה בתנאי הס ,+בעוד שמפעילי השוק העירוני המליצו על חברה זו ,וכי לנגד
עיניו עמד האינטרס העירוני .עוד ציי כי סבר שדרישות המכרז לא היו ברורות ולא היו תקינות.
חבר מועצה ב' מסר בתשובתו כי התייחסותו הייתה מקצועית ,בעקבות הניסיו שצבר בעירייה.
¯ÂÁ·Ï ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙„ÈÓÚ-È‡ Ï˘· ÌÈÓ‚Ù Â˙Úˆ‰· ÂÏÙ˘ ‰Ú·˜ ‰„ÚÂÂÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ ÚÈˆÓ· ‰ÎÂÊÎ
·˙‡.Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ È
Û¯ˆÏ '„ ‰¯·ÁÏ ‰¯˘Ù‡˘ ÍÎ· ¯ÂÓÁ‰ Ì‚Ù‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
.Ê¯ÎÓ· ˙ÂÚˆ‰‰ ˙˘‚‰Ï ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈÎÓÒÓ ‰Úˆ‰Ï
 : ˙ Â · Â Á Â ˙ Â Ò  ˜ ˙ È È · ‚ Ï Ê ¯ Î Ó .2במרס  2007פרסמה העירייה מכרז למת שירותי
גביית חובות עבר ואכיפת חובות שוטפי )ארנונה ,מי ,ביוב ואגרות( )להל  גביית קנסות
וחובות( .המעטפות נפתחו בתחילת מאי  .2007על פי אמות המידה לבחינת ההצעות שנקבעו
במכרז 70% ,מהניקוד ייקבעו לפי המחיר המוצע ,ואילו  30%ייוחסו לכושרו של המציע מבחינת
ניסיונו הקוד בעבודות דומות לעבודה נשוא המכרז )היק +גבייה כספי לשנה ,מספר הודעות
החיוב שנשלחו בשנה ומספר שנות ניסיו בעבודה נשוא המכרז( .בדיקת ההצעות הועברה לידי
צוות מקצועי :היועצת המשפטית לוועדה ,מנהל אג +הפיקוח ומנהל מחלקת התקשרויות.
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למכרז הוגשו ארבע הצעות ,ובכול נפלו פגמי  כל ההצעות חסרו מסמ) שנכלל בי תנאי הס,+
הדרוש לש הוכחת היעדר רישו פלילי ,וכ חסרו חותמת הבנק בערבויותיה בהתא לדרישות
המכרז .מכיוו שא +אחת מהחברות לא עמדה בתנאי ס +זה ,סברה היועצת המשפטית לוועדה כי
אי במת אפשרות להשלמת המסמ) משו פגיעה בעקרו השוויו .בישיבת ועדת המכרזי מיוני
 2007החליטה ועדת המכרזי לאפשר לחברות המציעות להשלי את המסמכי החסרי.
הצוות המקצועי התכנס כמה פעמי לבדיקת ההצעות .בבדיקת ההצעות התגלו כמה איבהירויות
בנוגע לניסיו המציעי ,ואלה לא אפשרו לנקד את ההצעות .הועלה כי אישור רואה החשבו
שנדרש במסמכי המכרז לא כלל את הדברי האלה :דרישה להבחי בי תחומי הגבייה ,כגו
אגרות חניה ,אגרת פרסו ,שילוט וארנונה; דרישה לפירוט היק +כספי של עבודה בכל רשות
מקומית וכמות הודעות החיוב לכל רשות; אבחנה בי אכיפת גבייה )חובות( ובי גבייה שוטפת.
בחוות דעת של היועצת המשפטית מיולי  2007שהוגשה לוועדה נאמר" :ע תחילת בחינת
ההצעות מצאנו ,כי העירייה לא קבעה כיצד על המציע להוכיח עמידתו בנתוני שנקבעו לצור)
הניקוד .לאחר סיעור מוחות הוחלט ,כי העירייה תפנה לכל החברות ותבקש הבהרה לעניי
הנתוני החסרי לנו לש ניקוד הצעותיה".
תחילה הועברו למציעי שאלות הבהרה בכתב ,ובעקבותיה התקיימה ישיבת הבהרות 33למכרז,
ונדו בה היק +ניסיונ של החברות המציעות .הצוות המקצועי סיכ את ישיבת ההבהרות והביא
את התוצאות לפני הוועדה.
˙Â˘È¯„ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ˘‡¯Ó ÏÂÏÎÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ „˜Ï ‰¯˘Ù‡˙˘ ˙Â˘¯ÂÙÓÂ ˙Â¯È‰
לאחר בחינת ההצעות וקבלת הבהרות החליטה הוועדה לפסול אחד מהמציעי ,לאחר שהתברר
משאלות ההבהרה כי הוא אינו עומד בתנאי הס +שנקבעו .בשקלול הניקוד נמצא כי שתי חברות
)להל  חברה ה' וחברה ו'( קיבלו את מלוא  100הנקודות האפשריות על פי תנאי המכרז .מציע
נוס +עמד ג הוא בתנאי הס ,+א) קיבל ניקוד נמו) יותר.
א +שתנאי המכרז כללו אפשרות לפצל את העבודה נשוא המכרז בי שני מציעי א יתעורר צור)
מקצועי לפיצול העבודה ,מנהל אג +הפיקוח הביע הסתייגות מהפיצול ,וציי כי "נושא הפיצול
בעייתי .החברה שניגשה ותמחרה לקחה בחשבו השקעת משרד ,עמידה בדרישות כח אד,
אמצעי טכנולוגיי ...לא נית לפצל הוצאות] .חברה ה'[ עובדת עמנו משנת  2000ואנו מרוצי.
אנו רוצי שיבצעו את העבודה הכי טובה לעירייה ויגבו הכי הרבה כס ...+היתה עליה משמעותית
בהכנסות העירייה .ה עובדי טוב ולשביעות רצוננו .האג +רוצה לשמור על רצ +פעילות .המלצת
האג +חד משמעית לבחור בהצעת ]חברה ה'[".
ועדת המכרזי החליטה ביולי  2007לאמ $את חוות דעתו של מנהל אג +הפיקוח שלא לפצל את
העבודה נשוא המכרז בי שני מציעי ,ולהסתמ) על המלצתו המקצועית להכריז על חברה ה'
כזוכה במכרז לאור ניסיו חיובי קוד בעבודתה עבור העירייה.
היועצת המשפטית לוועדה קבעה בחוות דעתה כי הלי) בחינת ההצעות היה ללא רבב ולווה
בייעו $משפטי ,וכי החלטת ועדת המכרזי סבירה וראויה.
__________________
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בהתא לתקנות העיריות )מכרזי(.
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הועלה כי ראש העירייה דאז החליט שלא לקבל את המלצת הוועדה על זכיית חברת ה' וביקש
מהוועדה לקיי דיו חוזר במכרז .ראש העירייה לא נימק את החלטתו .בדיו חוזר שקיימה
הוועדה בספטמבר  2007החליטה ועדת המכרזי ,בניגוד לדעתו החולקת של יו"ר הוועדה ,על
ביטול המכרז ופרסו מכרז חדש תחתיו .במהל) הדיו ציינו חברי ועדת המכרזי כי אינ
מעונייני באפשרות של בחירת יותר מזוכה אחד במכרז.
העירייה השיבה כי במכרז זה הייתה איבהירות באשר לשיטת הניקוד ,וכי שיקוליה של חברי
הוועדה ושל ראש העירייה במכרז האמור היו ענייניי בלבד.
,Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï Ô˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÂËÈ·Ï ÒÈÒ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÓÓ˘ ,‰„ÚÂÂÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÓ ÔÓÏÚ˙‰
Â˘‚È˘ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â· ˘È Ê¯ÎÓ‰ ÏÂËÈ· ÈÎ ˘‚„ÂÈ .Ê¯ÎÓ‰
Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‡Ï˘ Ê‡„ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙ËÏÁ‰· Ì‚ ÏÂÒÙ ˘È .Ê¯ÎÓÏ
.˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÏÚ ‰˙Â‡ ÒÒÈ· Â‡ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˜ÓÈ˘ ÈÏ· ‰„ÚÂÂ‰
בעקבות החלטת הוועדה לבטל את המכרז ולפרס מכרז חדש ,הגישו חברה ה' וחברה ו' עתירות
לבית המשפט לענייני מינהליי .34בית המשפט נת צו האוסר על פרסו מכרז חדש .בעקבות
זאת הוגשה בקשה מוסכמת ,על דעת ראש העירייה דאז ,למחוק את החלטתו על ביטול המכרז
ולהחזרת הדיו לוועדה .העתירות נמחקו.
בדצמבר  2007התקיי דיו נוס +של ועדת המכרזי .בהתא להמלצת בית המשפט זומנו נציגי
חברה ה' וחברה ו' לשטוח את טענותיה לפני הוועדה .בדיו זה החליטה הוועדה ברוב קולות
להכריז על חברה ה' כזוכה במכרז.
איסור מגע ע מציעי בפועל או בכוח
כאמור ,תקנות העיריות )מכרזי( קובעות" :לא ינוהל משא ומת ע משתת +במכרז בטר נקבע
הזוכה במכרז" .בתקנות אמנ נקבע כי הוועדה רשאית להזמי בעל הצעה כדי לברר פרטי
במסמכי ההצעה שהגיש ופרטי אחרי הדרושי לה לצור) כל החלטה בהתא לתקנות ,אול
הפסיקה הדגישה כי יש להימנע מלהפו)  מדעת או שלא מדעת  הלי) מותר וא +מתחייב של
בירור וקבלת הבהרות למשא ומת אסור לפני הכרזה על הזוכה.35
איסור זה נועד לשמור על שוויו בי המציעי ,על הגינותו של הלי) המכרז ועל בסיס דרישות זהה
לכלל המציעי .עקרו השוויו הוא "נשמת אפו" של המכרז הציבורי ,והוא משמש כעקרועל
המורה לרשות לנהוג בשוויו כלפי כל משתתפי המכרז בכל שלביו ,ובנסיבות מתאימות ג כלפי
מציעי בכוח.36
קיומו של קשר בי מי מהמציעי ובי חברי ועדת המכרזי ,כול או חלק ,עלול ליצור מראית
עי של משוא פני והעדפה אסורה ,ובמקרי מסוימי הוא א +עלול ליצור משוא פני של ממש.
__________________
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קשר שאינו שקו +בי ועדת המכרזי ובי המציע עלול לפגוע באמו של המציעי ובאמו של
הציבור בכללותו ברשות המינהלית .א כתוצאה מקשר כזה מועבר למציע מידע שלא הובא
לידיעת מציעי בפועל או בכוח אחרי ,או שניתנה לו הקלה שלא ניתנה ליתר המתמודדי בכוח,
יש בכ) חוסר צדק ועיוות של ההלי).37
·ÚÂˆÈ·Ï '‡ Ê¯ÎÓ :ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÚÒ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ‰˘ÂÏ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÒ¯Ù 2008 ÈÂÈ
ÚÂˆÈ·Ï '‚ Ê¯ÎÓ ;È„¯Á‰ ÍÂÈÁ· ˙ÂÚÒ‰ ÚÂˆÈ·Ï '· Ê¯ÎÓ ;„ÁÂÈÓ‰Â ÏÈ‚¯‰ ÍÂÈÁ· ˙ÂÚÒ‰
.(˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÚÒ‰ ¯˘Ù‡Ó‰ „ÁÂÈÓ ·Î¯ ˙ÂÚˆÓ‡·) ÌÈÂÏÚÓ ÌÚ ˙ÂÚÒ‰
˙¯Â˜È·‰ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 20-Î ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙Î¯ÚÂÓ‰ Ì˙ÂÏÚ
ÌÈÊ¯ÎÓÏ ¯˘‡· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰
‡:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .ÂÏ
 .1מאחר שהסעות התלמידי נעשות בחלק במימו משרד החינו) ,נוסח המכרזי שמפרסמות
העיריות הוא נוסח אחיד שנקבע על ידי משרד החינו) .הוראות משרד החינו) בנוגע למכרזי אלה
מחייבות את הרשויות.
נמצא כי במכרז א' ,לביצוע הסעות בחינו) הרגיל והמיוחד ,הוסיפה העירייה נספח ובו תנאי נוס+
על התנאי בנוסח המכרז שאישר משרד החינו) .על פי תנאי זה ,על המציע לצר +אישורי
המעידי כי מספר כלי הרכב שברשותו עולה על כמות נקובה 30 :אוטובוסי ו/או  25מיניבוסי
ו/או  30טרנזיטי שלא במצטבר ובהתא להצעתו במכרז .בנספח צוי כי הוא חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז.
הועלה כי ביוני  2008פנתה היועצת המשפטית לוועדה למנהל מחלקת התקשרויות וציינה כי
בחנה מול מחלקת הסעות תלמידי במשרד החינו) את האפשרות להוסי +למכרזי ההסעות של
משרד החינו) תנאי ס ,+ולפיו הכמות המזערית של כלי רכב תהיה גבוהה מזו הנדרשת במכרז.
בבדיקתה הועלה כי למסמכי המכרז צור +מכתב נלווה ,ובו נכתב כי "הרשות אינה יכולה לשנות
תנאי מתנאי המכרז וההסכ ,וא ימצא כי עשתה זאת ,יבוטל מימו המשרד ויבוטל המכרז
והרשות תאל $לפרס מכרז חדש" .יחד ע זאת ,לפי הוראות משרד החינו) ,א בכל זאת תרצה
הרשות לשנות או להוסי +תנאי ,היא צריכה לפנות למשרד החינו) ולבקש את אישורו לכ) מראש.
לבסו +ציינה היועצת המשפטית כי המשרד לא יאשר את הגדלת המספר המזערי של כלי הרכב,
וזאת על מנת לאפשר ג לחברות קטנות להשתת +במכרז.
נמצא כי העירייה לא קיבלה את אישור משרד החינו) להוספת התנאי .ביולי  2008הודיע משרד
החינו) לעירייה כי אי הוא מאשר להוסי +לתנאי המכרז סעי +הדורש מספר מזערי של כלי רכב,
שכ "הכנסת תנאי כזה תגרו ליצירת מונופול של החברות הגדולות והחזקות ,ובאופ עקי +ג
לניצול המונופול לש קביעת מחירי גבוהי ובעצ ביטול התחרות שבי חברות ההסעה".
עוד הועלה כי על פי החוזה שצור +למכרז ,הזוכה במכרז רשאי להעסיק קבלני משנה א קיבל
אישור לכ) מהעירייה מראש ובכתב.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010מסר משרד החינו) כי לא אישר את בקשת
העירייה להוסי +דרישת מינימו של מספר כלי רכב מהסיבות שפירט במכתבו מיולי  ,2008וכי רק
__________________

37

עומר דקל ,ש ,כר שני ,עמ' .55"54
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בעקבות פנייתו של משרד מבקר המדינה אליו בעניי זה נודע לו כי העירייה הוסיפה תנאי זה
בניגוד לעמדתו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי מצאה לנכו לקבוע תנאי ולפיו על המציע
להיות בעליו של מספר מזערי של כלי רכב ,על מנת שייגשו למכרז חברות גדולות .הטע לכ),
לדברי העירייה ,נעו $בקושי שלה לפקח על מספר רב של מסיעי קטני בשל מגבלת כוח אד
בעירייה ,ורצונה כי ביטחונ של הילדי ובטיחות יופקדו בידיה של חברה אחת או שתיי לכל
היותר.
„¯˘Ó ¯Â˘È‡ ÈÏ· Ê¯ÎÓÏ È‡˙ ˙ÙÒÂ‰· ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓÓ ˙ÂÓ„Ê‰ ÚÂÓÏ È„Î ˘È È‡˙‰ ˙ÙÒÂ‰· .Â˙„ÓÚÏ „Â‚È·Â ÍÂÈÁ‰
,‰˘Ó ÈÏ·˜ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰ÎÂÊÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ,‰ÊÂÁ‰ ÁÒÂ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï
ÍÎ˘ÓÂ ,È˘‡¯‰ ÔÏ·˜‰ È„È ÏÚ Â˜ÒÚÂÈ ÌÈÚÈÒÓ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ Â·˘ ·ˆÓ ‰˘ÚÓÏ ¯˘Ù‡Ó
ÂÏÎÂÈ˘ ‰ÚÒ‰‰ ˙Â¯·Á ¯ÙÒÓ ˙‡ ˘‡¯Ó ÏÈ·‚‰Ï ‰„ÚÂ È‡˙‰ Ï˘ Â˙ÏÏÎ‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
.Ê¯ÎÓÏ ˙˘‚Ï
 .2במסמכי מכרז א' נקבע שמחירי הצעות שיוגשו לא יעלו על מחירי השנה הקודמת בתוספת
התייקרויות שאושרו על ידי משרד החינו) בלבד )סכו של כ 11,344,000ש"ח( .סכו זה היה
המסגרת התקציבית של המכרז ,שאושרה על ידי גזבר העירייה .במסמכי המכרז הובהר כי ג א
הצעות המחיר שיתקבלו יהיו גבוהות יותר מ המחיר המרבי ,הרי שהעלות הבסיסית שתאושר על
ידי משרד החינו) לא תשתנה .משמעות הדבר היא כי על העירייה יהיה לשאת בחריגת העלות
ממחירי הבסיס שאושרו.
למכרז הוגשו שתי הצעות משתי חברות )להל  חברה ז' וחברה ח'( .שתי ההצעות הללו חרגו
ממחיר התקרה שנקבע .נוס +על כ) ,להצעת חברה ז' לא צורפו מסמכי המעידי על רישיונות
הנהיגה של הנהגי וניסיונ ,גיליונות המפרטי את עברות התנועה שעשו ואישורי רפואיי,
כנדרש במכרז.
גזבר העירייה פנה בכתב לחברי הוועדה והמלי $לפסול את ההצעות ,לבטל את המכרז ,ובמקביל
לגשת להלי) התמחרות )הלי) של קבלת הצעות( באמצעות משכ"ל או לצאת למכרז חדש.
באוגוסט  2008דנה ועדת המכרזי בהצעות שהוגשו למכרז .בדיו זה הבהיר גזבר העירייה לחברי
הוועדה כי בהחלטת על ההצעה הזוכה במכרז עליה להתחשב במגבלות המסגרת התקציבית
המאושרת לביצוע עבודה זו .הגזבר חזר והדגיש את המלצתו לפסול את המכרז ולבקש הצעות
חדשות ממשכ"ל ,ובכ) לנסות להשיג הצעות מחיר נמוכות יותר.
היועצת המשפטית לוועדה הדגישה לפני חברי הוועדה את קביעת מסמכי המכרז ולפיה מחירי
ההצעות לא יעלו על מחירי השנה הקודמת בתוספת התייקרויות מאושרות ,וציינה כי לא נית
להכריז על זוכה שהצעתו עולה על סכו של  11,344,000ש"ח.
במהל) הדיו אמר גזבר העירייה" :ג במידה וועדת המכרזי תאשר את ההחלטה להכריז כזוכה
וג א ראש העיר יחתו על הפרוטוקול אני לא אחתו על החוזה כגזבר מכיוו שאי מקור
תקציבי לתוספת" .בדיו הוועדה נכחו שתי חברות ועדה )להל  חברת ועדה א' וחברת ועדה ב'(
ויו"ר הוועדה .חברת ועדה א' וחברת ועדה ב' התעקשו על קבלת החלטה מידית בדבר תוצאות
המכרז ,למרות עמדתו של הגזבר ,שציי כי ה "עושי טעות חמורה".
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Â‚Èˆ‰ Ì‰˘ "‰¯‰Ê‡‰ È¯Â¯Ó˙"Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰Â ¯·Ê‚‰ ˙Â¯‰·‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
˙˜ÏÂÁ‰ Â˙Ú„ „‚ ‰„ÚÂ È¯·Á È˘ Ï˘ ·Â¯· ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÙÏ
˘Ú·˜˘ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰Ó ‰‚¯Á ÂÊ ‰Úˆ‰˘ Û‡ ,'Á ‰¯·Á ˙Úˆ‰ ˙ÈÈÎÊ ÏÚ ,‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ï
·‡Ï˘ ¯Á‡Ó ‰ÏÒÙ 'Ê ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Úˆ‰ .˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓÎ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ
.ÛÒ‰ È‡˙· ‰„ÓÚ
לאחר שהתקבלה ההחלטה ,פנה גזבר העירייה ליועצת המשפטית לוועדה שתחווה דעתה על
ההתקשרות .בפנייתו ציי הגזבר כי להערכתו ,אילו היו פוני למשכ"ל מיד ע קבלת תוצאות
המכרז ,הרי שהיו עשויי לקבל הצעות ראויות במחירי נמוכי משמעותית מאלה שבהצעת
חברה ח' .אול לטענתו ,נוכח העובדה שבינתיי עודכ המחירו במשכ"ל ,מחירי החברה הזוכה
יכלו להיחשב סבירי .עוד ציי הגזבר כי בבדיקה נוספת שנעשתה על ידי הגזברות התברר כי
בתקציב  2008נלקחה בחשבו תוספת תקציבית בסעיפי הסעות תלמידי בחינו) המספיקה לכיסוי
התמורה לשנת  ,2008כ) שבסופו של דבר לא נדרשת תוספת תקציבית בגי תוצאות המכרז.
באותו היו השיבה היועצת המשפטית לוועדה לגזבר העירייה כי חוות הדעת שלה ה בגדר
"תמרור אזהרה" בלבד שעל ועדת המכרזי להתחשב בו בטר תקבל החלטה כלשהי ,אול חברי
הוועדה אינ חייבי לקבל ,זאת בשונה ממצב שהיוע $המשפטי מבהיר בו לוועדה כי קיי איסור
שבדי .על כ ,ונוכח הסברי הגזבר והדחיפות בביצוע ההסעות ע פתיחת שנת הלימודי ,לא
ראתה היועצת המשפטית לוועדה מניעה להתקשר ע החברה הזוכה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי לחברי הוועדה חשוב היה לדאוג להסעות
לתלמידי בעיר כבר ביו הראשו ללימודי ,והדגישה כי א +שבעת הדיו במכרז לא היה תקציב
לכיסוי הפער שבי ההצעה לאומד ,בסופו של דבר ,בדיעבד ,לא נדרשה תוספת בתקציב העירייה
כולו לביצוע המכרז .בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010מסרה חברת ועדה ב' ,כי מה
שעמד בפניה היה החשש שא לא ייחת חוזה ע קבל הסעות כבר בתחילת השנה ,יינזקו
התלמידי.
 .3לשניי ממסלולי ההסעה שנכללו במכרז א'  קווי "החווה החקלאית"  הוגשה הצעה מאת
חברה נוספת )להל  חברה ט'( .הצעה זו הייתה הזולה משלוש ההצעות שהוגשו .במהל) הדיוני
בוועדת המכרזי התעוררה השאלה א ההצעה הייתה בגי ימי עבודה כוללי או שהתייחסה לכל
מסלול הסעה בנפרד.
חברי הוועדה זימנו את נציג חברה ט' למת הבהרות ,ומה עלה כי הצעתה הייתה זולה
משמעותית מהצעות החברות האחרות מכיוו שהחברה הגישה הצעה לכל מסלול הסעה בנפרד.
בבירור טלפוני ע חברה ז' וחברה ח' התברר כי ה הגישו הצעות בגי ימי הסעה מלאי.
בעקבות ההבהרות החליטה ועדת המכרזי על פסילת המכרז בשל חוסר בהירות בהצעות" :בשל
אי הבהירות שבכתב ההצעה לגבי קווי ...שנבע מכ) כי הכוונה היתה למת הצעה ליו עבודה
הכולל כמה הסעות ,ולא כפי שפורס בטעות ,מבלי לסייג את כתב ההצעה ,ומאחר ששתי מציעות
הבינו את כתב ההצעה באופ שונה ,הוחלט על פסילת המכרז בשל חוסר הבהירות בכל הנוגע
למסלולי] ...החווה החקלאית[".
הועלה כי בעקבות פסילת חלק מהמכרז הנוגע לקווי החווה החקלאית ,המליצה היועצת
המשפטית לוועדה ,מפאת דחיפות וחיוניות העניי נוכח פתיחת שנת הלימודי ,לפנות למציעי
בהלי) של קבלת הצעות מחיר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשי ,אשר במהלכה יפורס
מכרז חדש בהקד האפשרי .למרות ההמלצה התקשרה העירייה ע חברה ח' ,שעמה נחת חוזה
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להסעות בשאר הקווי ,ג להסעות בקווי החווה החקלאית ,תו) שימוש בסמכותה לפי סעי(7)3 +
לתקנות העיריות )מכרזי( ,המעניק פטור ממכרז להתקשרות המגדילה את הוצאות העירייה בפרט
מפרטי החוזה הקיי בהיק +של עד  50%מההוצאות שנקבעו בסעי +תקציבי.
‰ÂÂÁ‰ ÈÂÂ˜Ï ¯˘‡· Ê¯ÎÓ‰ È‡˙ ÁÂÒÈ· ‰˙ÂÏ˘¯ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÂÂ˜Ï ÒÁÈ·˘ ¯Á‡Ó .ÂÏÂËÈ·ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÏÈÒÙÏ ‰‡È·‰ ˙È‡Ï˜Á‰
ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÍÎ· ‰˙ÈÈ‰˘ È¯‰ ,ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ‰¯ÒÓ ‰„Â·Ú‰Â ,˘„Á
.ÌÈÚÈˆÓ‰ ¯˙È ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰
 .4באוגוסט  2008דנה ועדת המכרזי ג בהצעות שהוגשו לה למכרזי ב' וג' .במכרז ב' 
הסעות בחינו) החרדי  הוגשה הצעה יחידה של חברה ח' .הוועדה החליטה לפסול את ההצעה
מאחר שהייתה גבוהה בכ 60%מהאומד .במכרז ג'  הסעות באמצעות מעלוני  הוגשו שתי
הצעות ,של חברה ח' וחברה נוספת )להל  חברה י'( .הוועדה החליטה פה אחד לפסול את הצעת
חברה י' בשל איעמידתה בתנאי הס) +רישיו העסק של החברה לא היה תקי ולא הומצאו
אישורי בעניי הנהגי :ניסיונ ,עברות תנועה ואישורי רפואיי( .לגבי הצעת חברה ח',
שהייתה גבוהה מ האומד ,נחלקו דעות שני חברי הוועדה שנכחו באותו השלב בישיבה .יו"ר
הוועדה הצביע בעד פסילת ההצעה ,ואילו חברת ועדה א' הצביעה נגד הפסילה .הוועדה החליטה
לבקש חוות דעת משפטית כיצד לנהוג כאשר נוכחי בישיבת הוועדה שני חברי בלבד ודעותיה
מנוגדות.
נמצא כי ראש העירייה דאז ,מר יעקב טרנר ,הוסי +הערה בכתב ידו על גבי פרוטוקול ועדת המכרזי:
")] (1מכרז ב'[  .הסעה לחינו) חרדי  הנושא יעבור לדיו מחודש בועדה )] (2מכרז ג'[ מעלוני,
הנושא יבח שנית בועדה לאחר קבלת חוות דעת משפטית (3) .במידה והמכרז כולו ,לרבות הסעת
חרדי ומעלוני יעבור ל]חברה ח'[ תנת הנחה  4%הסעת חנו) רגיל ,תנת הנחה  12%הסעה ע
חרדי".
'Á ‰¯·Á ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· ‰ÎÊ˙˘ È‡˙· ,‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰Ó ‰Á‰ ˙˙Ï ‰¯·Á‰ ‰ÓÈÎÒ‰ Â·Â
.‰ÎÂÊ Ì‰· Ê¯ÎÂ‰ Ì¯Ë˘ ‰Ï‡ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰
פקודת העיריות קובעת ביחס לנוהל עבודת הוועדות ,כי א היו הקולות שקולי בוועדה ,יבואו
ההצעות השקולות להכרעת מועצת העירייה.
‰¯˜Ó·˘ ÍÎ· ÏÂÒÙ‰ ÏÚ Ê‡„ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜ÌÂ˜Ó·Â ,‰„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰‚‰ ‡Ï ,ÌÈÏÂ˜˘ Â· ÂÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÂÏÂ
ÈÂÂÈÏ· ˙ÙÒÂ ÌÚÙ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙÏ Ê¯ÎÓ‰ ‡·Â‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÙÏ ‰Ú¯Î‰Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï
.Ê‡„ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ·˙Î˘ ˙ÂÈÁ‰
באוגוסט  2008החליט ראש העירייה דאז לאשר את החלטת ועדת המכרזי ,תו) שהוא מציי כי
תינת הנחה בשיעור ארבעה אחוזי ממחירי ההצעה .מת ההנחה הותנה בכ) שהעירייה תתחייב
להמשי) את ההתקשרות ג לאחר פקיעת החוזה ,לתקופות שהעירייה שמרה לה את הזכות
להארי) בה את החוזה.

780

עיריית באר שבע

ÈÂÏ˙ ‰È‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÚÒ‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ‡˘Â „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˘˜·ÏÂ ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡Ï ˙ÂÙÏ ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÒ‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÙÏ „ÓÂÚÂ
ÏÂÏÚ˘ ÔÙÂ‡· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙÏ ‰‚Èˆ‰ÏÂ ,Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˘ÂÏ˘Ï ˙ÏÏÂÎ
‰· ˘ÈÂ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚Ù ‰ÂÂ‰Ó ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ .‰È¯·Á ˙„ÓÚ ˙‡ ˙ÂË‰Ï
.Ê¯ÎÓ· ¯˙ÂÓ‰ ˙Â¯‰·‰‰ ÍÈÏ‰ ¯„‚Ó ‚¯ÂÁ‰ ÏÂÒÙ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÌÂÈ˜ ÌÂ˘Ó
הועלה כי ג בעקבות פסילת מכרז ב' המליצה היועצת המשפטית לוועדה ,כאמור מפאת דחיפות
וחיוניות העניי נוכח פתיחת שנת הלימודי ,לפנות למציעי בהלי) של קבלת הצעות מחיר
לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשי ,אשר במהלכה יפורס מכרז חדש בהקד האפשרי.
למרות זאת התקשרה העירייה ע חברה ח' באמצעות נספח להסכ למכרז א' ,ג ביחס להסעות
בחינו) החרדי ,תו) שימוש בסעי +האמור לעיל ,המעניק פטור ממכרז להתקשרות המגדילה את
הוצאות העירייה בפרט מפרטי החוזה הקיי בהיק +של עד .50%
עוד הועלה כי העירייה וועדת המכרזי לא קיבלו חוות דעת משפטית המתייחסת לתוצאות מכרז
ג' ,אלא המכרז הובא לדיו מחודש בוועדת המכרזי באוקטובר  .2008הועלה כי בדיו החוזר
החליטה ועדת המכרזי ,ברוב של שלושה חברי נגד דעתו החולקת של יו"ר הוועדה ,על זכיית
חברה ח' א +על פי שהצעתה הייתה גבוהה ב 9%מהאומד.
העירייה השיבה לעניי המשא ומת כי ניהלה משא ומת ע החברה היחידה אשר עמדה בדרישות
תנאי הס +של המכרז ,וכי פעלה בתו לב ומתו) רצו כ ואמיתי לפתור את הבעיה ולפתוח את
שנת הלימודי כסדרה.
.‰Ï‡ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÏÙ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ˆÚÂÈ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰˙‰
‰˙ÎÊ˘ ,'Á ‰¯·Á Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ‰Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ‡È‰Â ,Ì‚ÙÏ ÌÚË ‰· ˘È ,˙ÈËÙ˘Ó‰
·.ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÚˆÂ‰˘ ˙ÂÚÒ‰‰ ÈÂÂ˜ ÏÎ ÚÂˆÈ·· - ‰Ï˙Ï˙Ù Í¯„· - ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ

הרכב ועדת המכרזי
בעניי הרכבה של ועדת המכרזי קיי פער בי הדי החל על השלטו המרכזי ובי הדי החל על
הרשות המקומית .בעוד שלפי תקנות חובת המכרזי ,ועדת המכרזי היא ועדה מקצועית ,ברשות
המקומית היא ועדה המורכבת מנבחרי ציבור חברי המועצה.
בהצעת חוק העיריות ,התשס"ז) 2007להל – הצעת חוק העיריות( ,שהיא הצעת חוק ממשלתית
ממרס  ,2007הוצע לקבוע את הרכבה של ועדת המכרזי בעירייה כוועדה מקצועית ,בדומה
להרכבה של ועדת המכרזי במשרדי ממשלה .וכ) נאמר בהצעה)" :א( העיריה תמנה ועדת
מכרזי וזה הרכבה :המנהל הכללי לעיריה והוא יהיה היושב ראש ,גזבר העיריה והיוע $המשפטי
לעיריה) .ב( עמדת היוע $המשפטי בוועדה תכריע בענייני משפטיי ,ועמדת הגזבר תכריע
בענייני תקציביי".
כפי שצוי בדברי ההסבר להצעה ,הטע המרכזי בהצעת החוק להחלי +את אופי הוועדה מוועדה
המורכבת מנבחרי ציבור לוועדה מקצועית נעו $בכ) שהבחירה בזוכה במכרז ,כמו ג הכנת
המכרז עצמו ,אמורה להיעשות באופ מקצועי .בחירה מקצועית בזוכה תעניק לגו +מוציא המכרז
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את מרב היתרונות העסקיי שנית להפיק מתחרות מאורגנת ,לצד שמירה על שוויו הזדמנויות.
בדברי ההסבר להצעה נכתב כי לוועדה מקצועית יש יתרו מובנה על פני ועדה המורכבת מנבחרי
ציבור ,שאינ תמיד בעלי הכישורי המקצועיי הנדרשי ,ובדר) כלל אינ בקיאי בצרכי
היומיומיי.
בפסק דינו של כב' השופט רובינשטיי בבית המשפט העליו נאמר 38כי "ועדת המכרזי ,היא
איפוא ,על פי הדי המצוי ועדה המורכבת פוליטית  נושא האומר כשלעצמו דרשני ,כמוב".
לעניי הרכב הוועדה יפי דברי ראש העירייה ,מר ראוב דנילובי ,'$אשר נכתבו במלאו תפקיד של
סג ראש העירייה בקדנציה הקודמת .במכתב ששלח למשרד הפני באוקטובר  2005כתב
כדלקמ" :כנבחר ציבור ,אני עד לתופעה חמורה שגורמת ליצירת נורמות פסולות ומשחיתה את
המערכת המוניציפאלית .מדובר בוועדת מכרזי ברשויות המקומיות .ועדה שנשלטת על ידי
נבחרי ציבור ,בשעה שמופעלי עליה לחצי כבדי מצד בעלי העניי .ולעתי ,חלק מה
פועלי בניגוד אינטרסי מובהק ,תפקיד שאינ אמורי לייצג".
העירייה מסרה כי היא פועלת לפי הדי הקובע שוועדת המכרזי תורכב מנבחרי ציבור .יו"ר ועדת
המכרזי מסר בתשובתו כי לדעתו ועדה מקצועית ג היא אינה "נטולת אינטרסי ,טעויות וחוסר
תו לב".
הממצאי שהועלו ,שמה עולה כי חברי ועדת המכרזי בעיריית באר שבע פעלו לעתי בניגוד
לעמדת הייעו $המשפטי של העירייה וגזבר העירייה )ראו לעיל( ,מלמדי במשנה תוק +על
הבעייתיות שיש בכ) שוועדת המכרזי בעיריות מורכבת מנבחרי ציבור בלבד.
ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰ „ÚÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Â¯Ú‰Ï ·Ï ÌÈ˘· ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È˙˜È˜Á ‰ÓÊÈ ÏÂ˜˘È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,˘„Á‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙˜ÈÁ˙Â Â˙Î‰
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂÂÏ ‰˙ÎÈÙ‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ÔÂ˜È˙Ï
·„.‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ÏÚ ÏÁ‰ ÔÈ„Ï ‰ÓÂ
משרד הפני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי על פי עמדתו המקצועית אכ נכו וראוי
לשנות את הרכב ועדת המכרזי וכ) נקבע בהצעת חוק העיריות.
איצירו מסמכי להצעות שהוגשו
ועדת המכרזי אינה רשאית לקבל הצעה באופ מותנה ,באופ מסויג ,באופ חלקי או בשינוי
כלשהו .בפעולה מעי זו יש משו סטייה מעקרונות המכרז ,ואי היא אלא שינוי אסור של דרישות
המכרז.39
כאשר צירו +מסמ) נדרש כתנאי ס ,+איצירופו הוא ,ככלל ,סיבה לפסילת ההצעה בשל איעמידה
בתנאי המכרז .לעומת זאת ,א לא צור +מסמ) שאינו נדרש כתנאי ס ,+נית לאפשר למציע
להשלי את המסמ) החסר ,א השלמת המסמ) אינה מעניקה יתרו בלתי הוג למציע זה.40
__________________

38
39
40
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בית המשפט העליו קבע כי השלמה ע פגמי מהותיי ,ובייחוד פגמי שיש בה משו פגיעה
בעקרו השוויו ,יש בה אולי תועלת כלכלית בטווח הקצר ,א) היא עלולה לגרו נזק כלכלי
וחברתי בטווח הארו) ,ואילו הקפדה על הנורמות הציבוריות שביסוד המכרז הציבורי ובראש
עקרו השוויו" ,תגביר את אמו הציבור בשיטת המכרז ותעודד השתתפות במכרזי ציבוריי
באופ שעולה בקנה אחד ע האינטרס הכלכלי שבבסיס המכרזי". 41
עוד קבע בית המשפט העליו כי אי להכריז על זכייה מותנית בהשלמת מסמכי המעידי על
יכולת פיננסית ,42והתייחס בדבריו לחשיבותו של אישור על יכולת פיננסית הנדרש במסגרת מכרז:
"קיי חשש אמיתי כי מסמ) המעיד על יכולות פיננסיות ,אשר נית לאחר הזכייה
המותנית במכרז ,משק +מידע המכיל את עצ הזכייה ,ובשל כ) תתאפשר עקיפת תנאי
הס +של הוכחת יכולת פיננסית .פרקטיקה זו ,א תתאפשר ,יהיה בה משו הפיכת הסיבה
למסובב .במקו שהוכחת יכולת הפיננסית תהווה יסוד לזכייה במכרז ,עלולה הזכייה
במכרז לשמש בסיס לקבלת מסמ) בנקאי המעיד על יכולת פיננסית .זאת ועוד ...השלמת
התנאי לאחר הודעה על זכייה ,מעניקה למתמודד יתרו בלתי שוויוני שמאפשר לו לבחור
בי הצגת המסמ) לויתור על הזכייה .באלה יש פגיעה בעקרו השוויו בי המשתתפי
במכרז ,אשר הינו ראש וראשו לעקרונות דיני המכרזי".
 .1העירייה פרסמה ביולי  2007מכרז לביצוע עבודות ניקיו במוסדות חינו) )ראו לעיל(.
במסמכי המכרז נדרש אישור מהבנק על יכולת פיננסית בנוסח המצור +למכרז .על פי הסיווג של
העירייה האישור לא נדרש כתנאי ס +אלא במסגרת מסמכי שצרי) לצר +להצעה.
הועלה כי האישור על יכולת פיננסית שצירפה אחת החברות שהוכרזה כזוכה ,חברה ב' ,43לא תא
את נוסח האישור שהתבקש במסמכי המכרז .הוועדה לא בחנה א הפג באישור יש בו כדי
להביא לפסילתה של ההצעה וא +לא דרשה את השלמת החסר.
העירייה השיבה לעניי זה כי הנוסח שצור +אמנ לא תא את הנוסח שבמסמכי המכרז ,א)
לדעתה הדבר אינו מהווה פג מהותי .חברה ב' מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הבנק
סיפק לה את הנוסח שהיה מקובל אצלו ,וכי לדעתה איההתאמה בי נוסח זה לנוסח שנדרש
במכרז הייתה טכנית ,כ) שלא נפגע עקרו השוויו.
˙ÏÂÎÈ Â‡ ˙Â˙È‡ ÏÚ ¯Â˘È‡ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â¯· ÁÒÂ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÂÓÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È˘ È˙Â‰Ó ÍÓÒÓ ‡Â‰ ˙ÈÒÈÙ
˙ÂÏÂÏÚ˘ ,˙ÂÈ˘¯Ù ˙Â˜ÂÏÁÓ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ,ÔÈÈ„ ˙ÂÓÈÂÒÓÂ ˙Â¯„‚ÂÓ ˙Â˘È¯„ ÏÚÂ ¯È‰·Â
.Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰· ÏÂ˘ÎÓ ˙ÂÂ‰Ï
 .2דוחות כספיי ה מסמכי מהותיי במכרז ,משו שה נותני אינדיקציה לאיתנות
הפיננסית של המציע ,שאמורה להוות שיקול מרכזי בהחלטה.
__________________

41
42
43

עע" ,'Á‡Â ‰ÏÂÙÚ ˙ÈÈ¯ÈÚ - ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ' Ó"Ú· .‡.Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂÊÈÈ ¯ÙÚ ˙Â„Â·Ú ÔÂ¯ 3499/08
תקדי .
עע"  ,ÂÙÈ-‡"˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ' Ó"Ú· ËÓ¯ 5085/02תקדי .
הזכייה במכרז פוצלה בי שתי חברות .חברה ב' ,שהצעתה דורגה במקו השני ,זכתה בהיק' של 40%
מהעבודה )ראו לעיל(.
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נמצא כי בכמה מקרי הכריזה ועדת המכרזי על זכייה מותנית בהשלמת מסמכי .לעתי
המסמכי החסרי היו מסמכי מהותיי לש קבלת ההחלטה .להל דוגמה:
במאי  2007פרסמה העירייה מכרז לרכישת חומרי אינסטלציה .במסגרת תנאי המכרז נכללה דרישה
להציג אישור רו"ח בדבר ניסיו המציע והיק +כספי של עבודות שביצע בשני .20052004
הועלה כי בדיו שקיימה ביולי  2007הכריזה ועדת המכרזי על זכייה של חברה מסוימת )להל 
חברה י"א( ,א +על פי שהחברה לא צירפה להצעתה את האישור הנדרש .במקו המסמ) המבוקש
צירפה החברה להצעתה אישור רו"ח על היק +כספי של עבודות לשני  .20062005בהחלטתה
הוסיפה ועדת המכרזי כי החברה מוכרזת כזוכה "בכפו +להשלמת הצהרות ודוחות כספיי".
יצוי כי ההיק +הכספי של פעילות החברה בשני  20062005היה גבוה בהרבה מזה של השני
 ,20052004שלגביה נדרש האישור.
העירייה ציינה כי במכרז לרכישת חומרי אינסטלציה העבירה החברה בסופו של דבר מסמ) מתוק
של האישור הנדרש לשני .20052004
ÏÚ ‰ÊÈ¯Î‰˘ ÍÎ· ˘È˘ ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Ê .Ê¯ÎÓ‰ È‡˙· Â˘¯„˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ‰˙Úˆ‰Ï ‰Ù¯Èˆ ‰¯·Á‰˘ ÈÏ· ‰ÎÂÊÎ ‰¯·Á
˙ÓÏ˘‰ ¯˘Ù‡˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÂÚÂ
ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È˘ È˙Â‰Ó È‡˙ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ,˙ÈÒÈÙ ˙Â˙È‡ Â‡ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ
˜.ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ÂÓÂÈ

תיקו פגמי בערבויות בנקאיות שהוגשו
הדרישה ממציעי לצר +ערבות בנקאית להצעת במכרז נועדה להשיג שתי מטרות עיקריות:
האחת  לתת בידי מפרס המכרז אמצעי יעיל לגביית פיצויי א יחזור בו המציע מהצעתו
שזכתה במכרז ,והשנייה  הערבות הבנקאית משמשת אמצעי בידי המזמי לעמוד על רצינותו של
המציע ועל חוסנו הכלכלי.44
דרישת הערבות הבנקאית היא תנאי ס +להשתתפות של מציעי במכרזי ציבוריי רבי ,ומכא
חשיבות ההקפדה על קיו תנאיה .היעדר הקפדה על קיו התנאי הנדרשי לערבות הבנקאית
פוגעת בדר) כלל בשוויו שבי המציעי  ה מציעי בפועל וה מציעי פוטנציאליי .ההלכה
הפסוקה קובעת ככלל כי פג בערבות בנקאית שנדרשה כתנאי ס +למכרז ,מהווה פג מהותי
היורד לשורשו של עניי ומצדיק את פסילת ההצעה ,א +א הוא נעשה בתו לב ,למעט במקרי
מיוחדי ויוצאי דופ.45
__________________

44
45

784

עע"  ,'Á‡Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó-Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· .·.˙.È ˙¯·Á 10785/02תקדי .
עע"  ,'Á‡Â Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' ˘ÈÙÒÈÈÂ ·˜ÚÈ 5022/06תקדי ; עע" ‰ˆÚÂÓ‰ 1966/02
 ,ÌÈ‰¯·‡ ' ¯‡'‚Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰פ"ד נז) ;(2003) 512!511 ,505 (3עע" Ó"Ú· .·.˙.È ˙¯·Á 10785/02
'  ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Óתקדי ; עע" (.ÈË.ÈÒ.Ù‡) ‰ÎÂ˙ È¯ˆÂÓ ÌÂ˜ÈÏÙ‡-ÂÈ 4150/03
· ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ' Ó"Úפ"ד נח) ;(2004) 821 ,817 (4עע" ' Ó"Ú· ·Î¯ .‡.˘ ˙ÈÏ‚¯Ó 10064/04
) ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Óלא פורס.(30.12.2004 ,

עיריית באר שבע

בפסק די של בית המשפט העליו נאמר 46כי "אי להטיל על ועדות מכרזי להכשיר ערבויות
שעלולות לסב) את מוציא המכרז בהתדיינויות משפטיות .מותר לה לדקדק ולהיות פורמליסטיות
בעניי כתבי הערבות".
באותו הקשר קבע בית המשפט לענייני מינהליי בירושלי כי ככלל ,המגמה לצר +למסמכי
המכרז נוסח כתב ערבות המחייב את המציע במכרז היא מבורכת ,ויש לעודדה בשל תרומתה
לחיזוק הוודאות ולמניעת התדיינויות מיותרות .לאור זאת נקבע כי משצור +למכרז נוסח כתב
ערבות ,ונקבע בתנאי הס +של המכרז כי על המציעי לצר +להצעותיה ערבות בנוסח זה ,לא
ימהר בית המשפט להתערב בהחלטה הפוסלת הצעה שכתב הערבות שצור +אליה אינו תוא את
הנוסח הנדרש .א בוחר המציע להגיש נוסח שונה של כתב הערבות ולא לעשות שימוש בנוסח
הקבוע במכרז ,על הנוסח שבחר למלא בדיוק את הדרישות המצויות בנוסח המקורי ,47ועליו לספק
הסבר מניח את הדעת מדוע אי לראות בשינויי שהוספו כאלה המצדיקי פסילת ההצעה.
ככלל ,עיריית באר שבע קובעת את צירופה של ערבות בנקאית להצעות במכרז כתנאי ס +במכרז.
העירייה נוהגת לצר +למכרזיה נוסח כתב ערבות המחייב את המציעי במכרז.
הועלה כי בכמה מקרי אפשרה ועדת המכרזי בעיריית באר שבע למציעי לתק את ערבויותיה
ובכ) "לרפא" פגמי שנפלו בהגשת הערבות הבנקאית ,א +על פי שלכאורה מדובר בפגמי
מהותיי המצדיקי את פסילת ההצעות .להל שתי דוגמאות:
 .1בית המשפט העליו קבע כי ערבות בנקאית שצורפה להצעה במכרז ותוקפה פג ימי מספר
לפני המועד הקבוע בתנאי המכרז פגומה.48
ביולי  2006פרסמה העירייה מכרז לביצוע עבודות ניקיו במוסדות חינו) .למכרז הוגשו שתי
הצעות .ערבות של אחד מהמציעי )להל  חברה י"ב( ,לא תאמה את הנדרש במסמכי המכרז 
במקו שתוקפה יהיה ל 90יו ,כנדרש במסמכי המכרז ,הוגשה ערבות שתוקפה  60יו בלבד.
באוגוסט  2006דנה ועדת המכרזי בהצעות שהוגשו למכרז .יו"ר ועדת המכרזי ונציג היוע$
המשפטי של העירייה דאז ,ציינו לפני הוועדה כי מדובר בערבות פסולה .היוע $המשפטי ציי ג
כי פג בערבות אינו נית לתיקו.
הועלה כי ועדת המכרזי התעלמה מחוות דעתו של היוע $המשפטי והחליטה לאפשר לשני
המציעי להשלי את המסמכי החסרי ,49וזאת למרות הפג שנפל בערבות של חברה י"ב.
Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈËÙ˘Ó ‡˘Â· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‚Èˆ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ .ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï
ˆ¯.‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ÎÈ

__________________
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עע"  ,Ó"Ú· (2003) ‰È˙ ÈÓ ' Ó"Ú· ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈÈ·‚ ÊÎ¯Ó - ¯.Ú.‚.Ó 6090/05נבו.
עת" )י!(  ;‰˜ÂÒÚ˙‰Â ¯ÁÒÓ‰ ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó ' Ò„¯Ë˜Ë 121/07בש"א )י!( 635/08
 ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ ÔÈÏÂÙÂ¯ËÓתקדי .
עע" ,ÔÂÁË·‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· (ÈË.ÈÒ.Ù‡) ‰ÎÂ˙ È¯ˆÂÓ ÌÂ˜ÈÏÙ‡-ÂÈ ! 4150/03
פ"ד נח).818!817 (4
למציע השני ,חברה ב' ,חסר אישור הביטוח .לגבי אישור זה הייתה עמדת הלשכה המשפטית בעירייה
כי מדובר בחסר הנית להשלמה.
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בעקבות כ) קיי ראש העירייה דאז דיו בלשכתו ,מתוק +סמכותו להכריע בדבר תוצאות המכרז.
ראש העירייה החליט לעשות שימוש בסמכותו שלא לאשר את החלטת הוועדה ,ולהביאה לדיו
חוזר .רק בדיו החוזר שהתקיי בהמש) אותו חודש ,לאחר התערבותו של ראש העירייה ,החליטה
ועדת המכרזי על פסילת ההצעה שערבותה פגומה ,ועל הכרזת הצעת המציע השני ,חברה ב',
כזוכה.
 .2במאי  2006פרסמה העירייה מכרז להחזקה ואספקה של חומרי לכר דשא באצטדיו
העירוני ולתחזוקת מדשאות .למכרז הוגשו שתי הצעות בלבד ,וה היו גבוהות מהאומד .ועדת
המכרזי החליטה על ביטול המכרז .בעקבות כ) פרסמה העירייה את המכרז שנית .למכרז החדש
הוגשו שתי הצעות .בשתי ההצעות ,של חברות י"ג וי"ד ,נפלו פגמי בתנאי הס +הנוגע לצירו+
הערבות הבנקאית :במועד הגשת ההצעות למכרז לא נמצאו במעטפות שתי ההצעות ערבויות
בנקאיות .כמו כ לא צורפו להצעות מסמכי נוספי שנדרשו בתנאי המכרז ,ובה אישור בדבר
מורשי חתימה והמלצות.
בדיו בוועדת המכרזי ביולי  2006חיוותה דעתה נציגת היוע $המשפטי לעירייה כי מאחר ששתי
המציעות לא הגישו ערבות בנקאית לא נפגע עקרו השוויו ,ונית לאפשר השלמת המסמכי
החסרי בתו) שבוע ימי ,נוכח העובדה שמסמכי המכרז מאפשרי השלמת מסמכי על פי
שיקול דעתה של הוועדה .בהתבסס על עמדת הייעו $המשפטי אפשרה ועדת המכרזי  למרות
איהעמידה בתנאי הס  +את השלמת הערבויות של שתי המציעות.
בישיבת ועדת המכרזי שהתקיימה כעבור כשבוע התברר כי חברה י"ג לא השלימה את המסמכי
שהיו חסרי ,ואילו חברה י"ד הגישה ערבות בנקאית שאינה תואמת את דרישות המכרז :הצמדת
הערבות נעשתה למדד החודש הקוד לזה שנדרש.
מנהל מחלקת התקשרויות בעירייה ציי בדיו כי עקב הטעות הגישה חברה י"ד סכו ערבות גבוה
מזה שנדרשה להגיש ,כלומר טעותה הייתה לטובת העירייה.
היוע $המשפטי לעירייה דאז ציי לפני הוועדה" :בעבר פסלנו ערבויות כאשר ההצמדה לא הייתה
בהתא לאותו חודש".
ואכ ,בדיו במקרה אחר ,למשל ,שהתקיי באוגוסט  ,2005פסלה ועדת המכרזי ערבות שהוגשה
ולא תאמה את דרישות המכרז בשל הצמדה למדד חודש אחר משנדרש .בישיבה זו ציינה היועצת
המשפטית לוועדה" :מבחינתנו זהו פג מהותי וזאת מאחר שההבדל במדד יכול להיות הבדל
כספי ,והמציעי נדרשו לתנאי ספציפיי בערבות המכרז" .עוד ציינה כי לעניי הפג אי זה
משנה מי הצד היוצא נשכר מ הטעות  המציע או העירייה.
„"È ˙¯·Á ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â·¯Ú· Ì‚Ù‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ
ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰Î
˘.‰Ï ‰ÂÂ˙‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰
העירייה מסרה בתגובתה כי ככלל ,פג בערבות מביא לפסילת ההצעה ,אול לטענתה המכרזי
שהובאו ה בגדר מקרי חריגי.
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˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÚÈˆÓÏ ‰¯˘Ù‡˘ ÍÎ· ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ· ¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÛÒ‰ È‡˙Ó „Á‡ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ,˙È‡˜·‰ ˙Â·¯Ú‰ ÈÎÓÒÓ
,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÚÈˆÓ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰‡È·‰Â ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‚‰ ‡È‰
‡‰·Â‚ ‰Ó Ú„ÂÈ ÚÈˆÓ ÏÎ ¯˘‡Î ,˙ÂÙËÚÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ˙ÓÏ˘‰ ˙Â¯˘Ù
Ì‡ ¯ÂÁ·Ï ÂÏÎÈ˘ ÍÎ· ,¯ÂÒ‡ ÔÂ¯Ó˙ ·Á¯Ó ÌÈÚÈˆÓÏ ‰˜ÈÚ‰ ,Ê¯ÎÓ· Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰
˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ÍÎ·Â ÌÓÈÏ˘‰Ï ‡Ï˘ Â‡ ,‰ÈÚ· Ì˙Úˆ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ÏÂ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
,ÔÎ‡Â .‰ÓÓ ¯ÂÊÁÏ ÔÈ‡˘ ‰ËÂÏÁ ‰Úˆ‰ ˙ÂÈ‰Ï Â· ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰Úˆ‰‰˘ ·Ï˘· Ì˙Úˆ‰
.ÌÈÎÓÒÓ ÌÈÏ˘‰Ï ‡Ï˘ ‰¯Á· ˙Â¯·Á‰ ˙Á‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

הבאת חוזי להארכה באיחור ולאחר שפג תוקפ
נוהל המכרזי של העירייה קובע כי מעקב אחר מועד סיו ההתקשרות יהיה באחריות מחלקת
התקשרויות .מחלקת התקשרויות תדאג להוציא על כ) הודעה לאג +הרלוונטי שישה חודשי לפני
תו מועד ההתקשרות כדי לאפשר התארגנות בהתא.
באוגוסט  2009שלח מנהל מחלקת התקשרויות למנהלי אגפי ומנהלי מחלקות בעירייה מכתב
נלווה לנוהל המכרזי של העירייה ,ונאמר בו כי המועד להבאת הארכות חוזי לפני ועדת
המכרזי הוא לפחות ארבעה חודשי לפני תו מועד ההתקשרות.
מעיו בפרוטוקולי של ועדת המכרזי עולה כי מכרזי וכ בקשות להארכת חוזה בעקבות מכרז
מובאי לעתי לדיו בוועדת המכרזי באיחור ניכר ,ובחלק מהמקרי ג לאחר שפג תוקפו של
החוזה .כתוצאה מעיכובי אלו נוצרה דחיפות בביצוע ההתקשרות ,דבר שהיה בו כדי להשפיע על
החלטת ועדת המכרזי.
ÌÙ˜Â˙ ‚Ù ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ‰Î¯‡‰Ï ÌÈÊÂÁ ˙‡·‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙ· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ‰„ÈÓÚÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ .ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ‡ ¯ÎÈ ¯ÂÁÈ‡· ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜Â
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˘‡Î .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ô˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ
˙„·‡Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ,˙ÂÙÈÁ„ ÈÓÚËÓ ˙È„ÈÈÓ ˙Â¯˘˜˙‰ Úˆ·Ï ‰ÈÏÚÂ ıÂÁÏ ÌÈÓÊ „ÒÏ ‰Â
‡˙ ‡È‰ ¯˘‡Î ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,‰¯Â·Ú ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÓ‰ ÁÂÎ
.ÔÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰ÎÈ¯‡Ó
העירייה מסרה בתשובתה כי היא פועלת על מנת לייעל ולשפר את עבודתה בעניי זה ,וכי מטבע
הדברי בהיק +עבודה בסדר גודל של העירייה ייתכנו עיכובי ,שכ לעתי נדרשי אישורי
שוני ,לרבות אישורי של משרדי ממשלה .עוד ציינה העירייה כי מחלקת התקשרויות נוהגת דר)
קבע לפנות לגור הרלוונטי בעירייה בתזכורות בנושא.
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‰˘„Á ˙Â¯˘˜˙‰Ï Â‡ ‰Î¯‡‰ Í˘Ó‰Ï ‡·ÂÓ ‰ÊÂÁ ¯˘‡Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ Ï˘ ·˙Î· ˙ÈÊÂÁ ‰¯„Ò‰ Â· ÔÈ‡˘ ÌÈÈÈ· ·ˆÓ ¯ˆÂ ,¯ÂÁÈ
Á˙Ù ÁÂ˙ÙÏ ÏÂÏÚ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,ÈÂˆ¯ ÂÈ‡Â ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ - ‰È˜ÙÒÓ „Á‡ ÔÈ·Â
¯Á‡Ó ÔÎ ÂÓÎ .Û˜˙ ‰ÊÂÁ ‰˘ÚÓÏ Â· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ ˜¯Ù· ÌÂÏ˘˙Â ‰„Â·Ú È‡˙ ÏÚ ˙Â˜ÂÏÁÓÏ
˘‰Â˙ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÊÂÁ· Ï·Â˜Ó‰ ÁÒÂ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÊÂÁ‰ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï ‰ÈˆÙÂ‡‰
‰ÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰ ˙Ú· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯ÈÁÓ - ˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰È‡Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ .‰Ú¯Î‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Û‡Â ÌÈÈÂ˘Ú ËÏÁ‰· ˙Â·ÈÒ· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Â
˘‰È‰˙ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ˘ ÍÎ ,„ÚÂÓ „ÂÚ· ‰˘ÚÈ˙ ‰ÊÂÁ‰ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰ÈÁ·‰
.ÍÎ· ‰ˆ¯˙ Ì‡ ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â‰˘‰

התקשרויות שנעשו בפטור ממכרז
מהוראות פקודת העיריות עולה כי בהתקשרות עירייה לצור) הזמנת טובי או לביצוע עבודה,
עדיפה עריכת מכרז פומבי על פני כל הלי) התקשרות אחר .כאמור ,פקודת העיריות קובעת כי שר
הפני רשאי לקבוע בתקנות סוגי של חוזי שהעירייה רשאית להתקשר בה ללא מכרז פומבי או
ללא מכרז בכלל.
בתקנות העיריות )מכרזי( פורטו כאמור סוגי ההתקשרויות שהעירייה רשאית להתקשר בה
בחוזה ללא מכרז .בי יתר התנאי למת פטור ממכרז נקבעו התנאי האלה :חוזה להעברת טובי,
להזמנת טובי או לביצוע עבודה הנער) ע הספק היחיד באר $של אות טובי או ע המומחה
היחיד באר $לביצוע אותה עבודה; חוזה להזמנה דחופה של טובי או לביצוע עבודה דחופה
שהעירייה מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש; חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדי או יחסי אמו מיוחדי; חוזה לביצוע עבודה שערכה הכספי הקבוע בתקנות
נמו) ומתעדכ מעת לעת.
רשימת סוגי ההתקשרויות שהעירייה רשאית להתקשר בה בפטור ממכרז היא רשימה סגורה,
דהיינו ,העירייה אינה יכולה להתקשר בפטור ממכרז במקרי אשר אינ מנויי בתקנות .זאת
ועוד ,ג בנסיבות שהעירייה פטורה בה מהחובה לערו) מכרז ,עליה להעדי +התקשרות בדר) של
מכרז או הלי) תחרותי שוויוני אחר .על ועדת המכרזי להשתכנע שקיי טע ענייני להימנע
מעריכת מכרז פומבי ,ושצורת ההתקשרות המבוקשת עדיפה מהתקשרות באמצעות מכרז פומבי.50
פטור ממכרז להתקשרות לצור הצלת נפש ורכוש
הוראת הפטור לצור) התקשרות בחוזה להזמנה דחופה של טובי או לביצוע עבודה דחופה
להצלת נפש או רכוש נועדה לשמש במקרי נדירי שלא נית היה לצפות מראש ,כאשר אפילו
עיכוב קל בביצוע העבודה עלול להעמיד את הרשות בפני מצב של סכנה ממשית .51הוראת הפטור
לא נועדה מלכתחילה לשמש במקרי שפרסו המכרז השתהה בה בשל רשלנות או הזנחה,
__________________

50
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ובעקבות זאת ה נעשו מקרי דחופי .ע זאת ,ג א בפועל מקור הדחיפות הוא מחדל או
כוונת תחילה של נציגי הרשות ,עדיי נית להסתייע בהוראת הפטור ,א נוצרה דחיפות אמיתית. 52
Ì‰· ÂÎ¯Ú ‡Ï ˙Â¯·Ê‚‰ Û‚‡ Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Û‚‡‰˘ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰˘˜·· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘· ˙ÂÙÏ ÂˆÏ‡ ÍÎ ·˜ÚÂ ,„ÚÂÓ· Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÏ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˙ÂÙÈÁ„ Ï˘ ÌÈÓÚËÓ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ
בנובמבר  2006פנה ראש מינהל החינו) ,התרבות והספורט בעירייה )להל  ראש מינהל החינו)(
ליוע $המשפטי לעירייה דאז בבקשה לאישור לפטור ממכרז לביצוע איטו גגות במוסדות חינו).
הבקשה הוגשה לדבריו במועד זה ,סמו) לעונת הגשמי ,מאחר שרק בשלהי חודש אוקטובר
"התכנסה ועדת כספי לאחר תקופה ארוכה ,ואושר תקציב בס) של  250,000ש"ח לנושא".
בפנייתו ליוע $המשפטי ציי ראש מינהל החינו) כי בבדיקת מינהל החינו) מול מנהל מחלקת
התקשרויות הועלה כי היערכות להתקשרות באמצעות מכרז תאר) לכל הפחות חודשיי .מנהל
מערכת הבטיחות העירונית חיווה דעתו במכתב לראש מינהל החינו) וציי כי קיימת סכנת נפשות
במוסדות החינו) האמורי ,מאחר שמי הגשמי מחלחלי דר) הגגות וחודרי למערכות
החשמל .במצב זה ,בשל הדחיפות והחשש לחיי אד ,קבעה היועצת המשפטית לוועדה כי נית
להתקשר בפטור ממכרז ,בדר) של קבלת הצעות מחיר ,לצור) הזמנת עבודות לאיטו גגות
מוסדות החינו) .ע זאת ,היועצת המשפטית לוועדה הבהירה כי "מאחר ובעיה זו ידועה ·˙ÂÚ ÏÎ
 Û¯ÂÁהבאה עלינו לטובה ,פטור ממכרז לא יינת בשנית .על האג +האחראי ליזו מכרז בעניי
איטו הגגות עוד בטר עונת החור +הבאה ,כ) שלא נעמוד שוב בפני שוקת שבורה ובפני החשש
לסכנת נפשות ]הדגשה במקור[".
העירייה מסרה בתשובתה כי ביצעה הפקת לקחי מיידית ,וכי פטור דומה לא נית פע נוספת.
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ·Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙÈÁ„ ¯ˆÂÂÈ˙˘ ÍÎ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ,Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· ‰Ï ˙ÂˆÂÁ‰
·.˙Â¯˘˜˙‰

פטור ממכרז מטעמי בלעדיות  חוזה הנער ע ספק יחיד באר
כאמור ,בתקנות העיריות )מכרזי( קיי סעי +המאפשר לעירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז א
החוזה להעברת טובי ולהזמנת או לביצוע עבודה נער) ע הספק היחידי באר $לאות טובי או
ע המומחה היחיד באר $לביצוע אותה עבודה .הכוונה היא שפטור יינת רק במקרי שיש בה
ראיות משכנעות וברורות כי פרסו מכרז יהווה "ברכה לבטלה" .בית המשפט העליו קבע כי
נוכח הכלל המחייב פרסו מכרז פומבי ,יש לפרש את לשו התקנה פרשנות דווקנית ומצמצמת.53
בתקנות העיריות )מכרזי( נקבע תנאי לקיו הפטור ולפיו" ,מומחה שהוועדה מינתה לעניי זה
קבע בכתב באישור הוועדה כי אכ אותו ספק או מומחה ה היחידי באר."$
__________________
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53
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בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי המונח "אות טובי" שבתקנות מתייחס לטובי המשרתי
אותה פונקציה או אותה פונקציה בעיקרה ,ולא טובי הזהי בצורת ובדר) פעולת או הפעלת
לאלה שמציע הגו +שעמו מבקשי לערו) חוזה ללא מכרז.54
בית המשפט העליו קבע כי "שיקולי בדבר היעילות ומידת ההתאמה של הטובי או של העבודה
לדרישות העירייה ושיקולי אחרי ,כיוצא באלה ,צריכי ,בדר) כלל ,לקבל ביטוי בתחומי מכרז
פומבי שיתפרס ולא מחוצה לו".55
מכרז שנכללות בו דרישות מסוימות מאוד ,המצמצמות את מעגל המציעי הפוטנציאליי כ) שרק
ספק יחיד יוכל לעמוד בה ,יכול לשמש למעשה דר) לעקיפת חובת המכרזי באמצעות שימוש
בסעי +פטור זה .בספרות המשפטית נאמר כי "את הדרישות המהותיות של ההתקשרות ראוי
לנסח ,ככל שנית ,במונחי תוצאתיי ולא במונחי המחייבי בחירה בתהלי) מסוי דווקא או
במוצר המיוצר על ידי יצר מסוי .ככל שנית ,על מעצב המכרז להימנע מהצבת דרישה להספקת
מותג ספציפי או לשימוש בתהלי) ספציפי ,וא הימנעות מעי זו אינה אפשרית  עליו לציי כי
דרישת המכרז היא למותג או לתהלי) המוגדר או לכל מותג או תהלי) שווה ער) אחר."56
להל דוגמאות למקרי שהעירייה עשתה בה שימוש לא ראוי בפטור ממכרז בעילה של "ספק
יחיד":
 : Ì È Ú Â  Ë ˜ ˙ ˘ È Î ¯ Ï ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ .1בראשית מאי  2007ביקש מנהל אג +הפיקוח
העירוני להתקשר בפטור ממכרז לרכישת שבעה קטנועי של יצר הונדה לאג +הפיקוח .הבקשה
נבחנה על ידי היועצת המשפטית לוועדה ,שציינה כי הובאו לפניה מסמכי ולפיה לכאורה חברה
מסוימת )להל  חברה ט"ו( היא היבוא הרשמי והבלעדי באר $המורשה מטע משרד התחבורה
לייבא קטנועי הונדה .היועצת המשפטית לוועדה סייגה זאת בכ) שמדובר באישור משנת ,2004
שאינו עדכני ,ולכ מדובר באישור לכאורה .היועצת המשפטית לוועדה הדגישה כי מטרת הפטור
אינה עקיפת חובת המכרז על ידי החלטה ספציפית לרכישת מוצרי מיצר יחידי ,וציינה כי ייתכ
שקיימי קטנועי נוספי העומדי בדרישות עבודת הפיקוח ,ולכ "יציאה למכרז היא הדר)
הנכונה עבור העירייה" .היועצת המשפטית לוועדה קבעה כי יש לפנות לוועדת המכרזי ולהביא
לפניה את שיקולי האג +בבחירת סוג זה של קטנועי .א הוועדה תקבל את שיקולי האג ,+היא
תוכל למנות מומחה לבחינת בקשת הפטור ,שיחווה דעתו בכתב א החברה האמורה היא אכ
היחידה באר $המורשית לייבא קטנוע מהסוג הנדרש .רק לאחר שאישרה הוועדה את חוות דעת
המומחה נית יהיה לאשר את הבקשה להתקשרות בפטור ממכרז .היוע $המשפטי של העירייה
דאז ציי ג הוא על גבי חוות הדעת כי "לא חייבי לקנות דווקא קטנועי של 'הונדה' ,השוק
מוצ +בסוגי שוני ורבי של קטנועי ,זה לא נראה טוב שנצמדי לדג מסויי".
הועלה כי עניי מינוי המומחה לא הובא לפני ועדת המכרזי .במקו זאת פנה מנהל אג +הפיקוח
העירוני לקצי בטיחות בתעבורה בעירייה )להל  קצי הבטיחות( ,וביקש ממנו המלצה על סוג
קטנוע לרכישה .ב 1.8.07המלי $קצי הבטיחות על רכישת קטנועי של חברת הונדה ,לאחר
שהשווה ביניה ובי קטנועי אחרי .המלצתו התבססה על רמת הבטיחות ועל החיסכו בדלק.
בחוות דעתו לא נדרש קצי הבטיחות לעניי הספק היחיד ,ולא נדרש להסביר מדוע יתרונותיו של
הקטנוע הופכי אותו ליחיד העומד בדרישות עבודת הפיקוח ,כפי שביקשה היועצת המשפטית
לוועדה.
__________________
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˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰ÂÚ ‰È‡ ‰Ï·È˜˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â˜˙‰
עוד הועלה כי העירייה לא פעלה על פי הנחיית היועצת המשפטית לוועדה; העניי לא הובא לדיו
לפני ועדת המכרזי ולמותר לציי כי הוועדה לא אישרה את הפטור ממכרז .העירייה ג לא קיבלה
חוות דעת משפטית נוספת בעניי.
הועלה כי ב 5.8.07הזמינה העירייה חמישה קטנועי של חברת הונדה בסכו כולל של 112,121
ש"ח ,ובפברואר  2008הזמינה עוד שני קטנועי בסכו כולל של  41,513ש"ח.
מהאמור לעיל עולה כי משלא הצליחה העירייה לבסס כראוי את בקשתה לפטור ממכרז ,היא
פיצלה את ההתקשרות על מנת שזו תעמוד בדרישות התקנות בכל הנוגע לסכו המרבי שנית
להתקשר בו ללא מכרז )שבסו +שנת  2007היה  132,825ש"ח כולל מע"מ( .העניי לא הובא לדיו
בוועדת המכרזי.
העירייה מסרה בתשובתה כי פעלה בתו לב ומשיקולי ענייניי ומקצועיי בלבד.
‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰Â ,‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜ÚÏ ‰Ó¯‚Â ‰ÏÂÒÙ
 : ¯ Â Ë ˜ ¯ Ë ˙ ˘ È Î ¯ .2באוקטובר  2007פנה מנהל החווה החקלאית )להל  מנהל החווה(
למנהל מחלקת התקשרויות בבקשה להזמי עבור החווה החקלאית טרקטור חקלאי לפי תב"ר
)תקציב בלתי רגיל( מאושר ועל פי מפרט שנת .בסו +אותו חודש שלח קצי הבטיחות למנהל
מחלקת התקשרויות המלצה על טרקטור מסוג מסויי .בהמלצה ציי כי לאחר שבח שתי הצעות
לפי המחירו והתייע $ע מנהל החווה ,הוא ממלי $על הטרקטור האמור שלדעתו ימלא את
היעדי ומתאי לעבודה בשטח.
היועצת המשפטית לוועדה ביקשה ממנהל החווה אישור ממשרד הרישוי על היותו של היבוא
יבוא בלעדי לטרקטור מסוג זה .הועלה כי האישור שקיבלה העירייה היה מכתב מהיבוא עצמו,
המצהיר על עצמו כיבוא הבלעדי לדג זה.
בנובמבר  2007הובא העניי לפני ועדת המכרזי .מנהל החווה טע לפני חברי הוועדה כי א יצאו
למכרז יקבלו הצעות מחיר גבוהות יותר ,דבר שיגרו להפסד כספי .חברי הוועדה הדגישו את
הדחיפות ברכישה על מנת שלא ייגר הפסד כספי לעירייה ,וביקשו לאשרה בהלי) של פטור בגי
ספק יחיד .בדיו ציינה היועצת המשפטית לוועדה כי תפקיד הוועדה לאשר יוע $לעניי אישור
הפטור וכי בדר) כלל נוהגת העירייה לבקש יוע $חיצוני.
הועלה כי חברי ועדת המכרזי הסתפקו במסמכי שהוגשו לעיונ ,ולא דרשו בחינה נוספת של
העניי .הוועדה המליצה על התקשרות בפטור ממכרז לרכישת הטרקטור.
העירייה מסרה בתשובתה כי הלי) הפטור התבסס על חוות דעת מקצועית ,וכי היא פעלה בתו לב
וממניעי ענייניי ומקצועיי בלבד.

791

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ÌÈ‡˙‰ Â‡ÏÓ˙‰ ‡ÏÂ ,"„ÈÁÈ ˜ÙÒ" ÔÈÈÚ· ¯ÂËÙ‰ ˙˜˙· ·Ï ÌÂ˙· ‡Ï
˙ÂÂÁ ‰ÈÙÏ ‰„ÓÚ ‡Ï Í‡ ,ÈÙÈˆÙÒ ¯ÂË˜¯Ë ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ‰ˆÏÓ‰ ‰˘‚Â‰ ‰„ÚÂÂÏ .Ê¯ÎÓÓ
„¯È‰·˙˘Â ,˙˘¯„‰ ‰„Â·ÚÏ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ¯ÂË˜¯Ë ˜¯ ÚÂ„Ó ˜Ó˙˘ ,‰˙ÈÓ˘ ıÚÂÈ Ï˘ ˙Ú
‰ÏÂÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· Ï‰˙‰˘ ÔÂÈ„‰Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ‡˙Ó „Á‡ ˜ÙÒ ˜¯ ÌÈÈ˜ ÈÎ
·Èˆ˜˙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ó ‰Ú·˘ ˙ÂÙÈÁ„ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÂËÙ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ‰¯Â‡ÎÏ
.„ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ
 : Ì È Ú Â ˘ Ú ˘ Ô ˜ ˙ Ó ˙ ˘ È Î ¯ .3בית המשפט העליו בשבתו כבג" $ד בעתירה שעניינה
הזמנת מתק משחקי לילדי )מעי "ספינת פיראטי"( על ידי עיריית אילת שלא באמצעות
מכרז .בהלי) זה בג" $אמנ דחה את העתירה מכיוו שחל +זמ רב והמתק האמור לעיל כבר
הוצב ,אול בכל זאת הביע דעתו על ההתקשרות בפטור ממכרז באומרו:
"איננו סבורי כי הטיפול של העירייה איננו מעורר ספקות ,כי כל עוד אי המדובר במתק
אשר ייצורו הוא על פי חוק בלעדית בידיו של יצר מסויי ,נית היה לפרס את הדרישה
57
בי אלה היכולי להתחרות על ייצורו של המתק".
בתחילת  2006ביקשה העירייה לרכוש מתק משחקי לילדי בצורת מטוס .הבקשה הובאה לפני
היועצת המשפטית לוועדה ,וזו נתנה במרס  2006חוות דעת כי יש למנות מומחה מטע ועדת
המכרזי אשר יקבע א החברה שהעירייה ביקשה להתקשר עמה היא ספק יחיד של המתק
המבוקש.
בסו +אותו חודש נת מהנדס מכונות )להל  המהנדס( חוות דעת לעירייה על מתק משחקי
בצורת מטוס של חברה מסוימת )להל  חברה ט"ז( .בחוות דעתו ציי המומחה כי החברה
מייבאת מגרמניה דג זה של מתק משחקי ,וכי מבדיקות שעשה הגיע למסקנה כי זהו מתק
ייחודי ,וכי נית להגדיר את החברה כספק יחיד של מתק זה.
באותו יו הובא הנושא לפני ועדת המכרזי כנושא מחו $לסדר היו בבקשה לאישור חוות הדעת
ולהתקשרות בפטור ממכרז לש רכישת מתק השעשועי ,מהנימוק שמדובר בספק יחיד .היוע$
המשפטי לעירייה דאז ציי כי לא נית לאשר את חוות דעתו של המומחה לפני שהחליטה הוועדה
על מינויו .בעקבות כ) אישרה הוועדה את מינויו של המהנדס כמומחה.
באפריל  2006הובא הנושא שנית לפני ועדת המכרזי ,וזו קיבלה את חוות דעתו של המהנדס.
¯ÂËÙ ÌÈ˜È„ˆÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ‚ÂÒÓ ‰È‡ ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÚÂ„Ó ¯È·Ò‰Ï È„Î Â· ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙÏ ‡·Â‰˘ Ú„ÈÓ‰ .˙ÂÈ„ÚÏ· ÈÓÚËÓ Ê¯ÎÓÓ
„¯˘Ó .¯Á‡ Ô¯ˆÈ Ï˘ Í¯Ú ‰ÂÂ˘ ÌÈÚÂ˘Ú˘ Ô˜˙Ó ‡ÏÂ ‰Ê Ô˜˙Ó ‡˜ÂÂ„ ˘ÂÎ¯Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ ˙ÂÓˆÓˆÓ‰ „Â‡Ó ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˘È¯„ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙·ÂÁ ˙ÙÈ˜ÚÏ Í¯„ ‰¯Â‡ÎÏ ˙˘Ó˘Ó ,Ô‰· „ÂÓÚÏ ÏÎÂÈ „Á‡ ˜ÙÒ ˜¯˘ ÍÎ ,ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰
˙„ÚÂÂ˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰Ê ¯ÂËÙ ÛÈÚÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÊ¯ÎÓ‰
.Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰˙È ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ,„·ÚÈ„· ‰ÁÓÂÓ‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
__________________
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עיריית באר שבע

✯
ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙ÙÈ˜Ú Ì˘Ï „ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÛÈÚÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÌÈ¯ˆÂÓ ˘È Ì‡ ÈÂ‡¯Î ‰Á·˘ ÈÏ· ,ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ¯ˆÂÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ËÏÁ‰ È„È ÏÚ
ÌÈÁÓÂÓ‰ ÈÂÈÓ˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ÌÈÈ˜ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰È˙Â˘È¯„ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÈÙÂÏÁ
.‰ÚÂ„È ¯·Î Ì˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯˘‡Î ,‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÈÙÏ ‰˘Ú

פטור ממכרז לאחר שלא התקבלו הצעות או כשהתקבלה הצעה יחידה
בתקנות העיריות )מכרזי( נקבע כי "לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והוועדה
לא המליצה עליה ,או לא המליצה הועדה על הצעה כלשהי ,או החליטה מועצת העירייה שלא
לאשר הצעה של ראש העירייה לפי סעי)148 +ג( לפקודת העיריות ,רשאית העירייה להתקשר
בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כ) ברוב חבריה ,ולאחר שנוכחה שבנסיבות
העניי עריכת מכרז לא תביא תועלת".
בספרות המקצועית נאמר כי "יש לנהוג זהירות יתר בשימוש בסעי +פטור זה ,שכ נית לעשות בו
שימוש לרעה .למשל ,לקבוע מראש אומד נמו) באופ בלתי סביר כ) שכל ההצעות תהיינה
גבוהות ממנו )או נמוכות ממנו ,לפי העניי(; בעקבות זאת לבטל את המכרז ולהחליט על ניהול
משא ומת ללא מכרז."58
: ˘ „ Á Ó Ì Î Â Î È Ò Â È  Â ¯ È Ú ‰ ˜ Â ˘ · Ë Ò · Ò ‡ ˙ Â ‚ ‚ ˜ Â ¯ È Ù Ï ˙ Â „ Â · Ú .1
בתקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחמרי מסרטני מסויימי( ,התשמ"ה ,1984נקבע
בי היתר כי לא יבצע אד עבודה ולא ירשה לאחר לבצעה בחומר מ החומרי הנקובי בתוספת,
אלא א כ קיבל היתר לכ) מאת מפקח עבודה אזורי .בתוספת נקבע כי החומר המינרלי אסבסט
הוא חומר מסרט .בשל כ) המשרד להגנת הסביבה הוא המוסמ) לתת אישורי לביצוע עבודות
אסבסט שונות בתחומי הרשויות המקומיות.
מבקר המדינה העיר בדוח קוד 59לעיריית באר שבע כי עליה לפעול באופ מיידי לסילוק מבני
העשויי אסבסט ששימשו לקירוי מעברי בשוק העירוני.
בעקבות דוח מבקר המדינה האמור לעיל קיבלה עיריית באר שבע מהמשרד להגנת הסביבה תקציב
בס)  100,000ש"ח שיועד לפירוק גגות האסבסט ,ועל העירייה היה לנצל אותו עד .30.10.07
באוגוסט  2007פנה מהנדס העירייה לגזבר העירייה וביקש את התערבותו בקידו פרסו המכרז
להחלפת גגות האסבסט בשוק העירוני .המהנדס ציי כי החומר לפרסו המכרז הועבר למחלקת
התקשרויות בעירייה כחודשיי קוד לכ.
הועלה כי בספטמבר  2007פרסמה העירייה מכרז לביצוע עבודות לפירוק גגות אסבסט בשוק
העירוני וסיכו) חדש שלה .בפרוטוקול סיור הקבלני שערכה העירייה נכתב כדלקמ" :הודגש
__________________

58
59

שמואל הרציג ,ש  ,כר א' ,עמ' .82
מבקר המדינה ,(2007) ‡58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק על פעולות הרשויות המקומיות להגנת הסביבה ,עמ'
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לקבלני שביצוע עבודות פירוק וסילוק גגות אזבסט יש לבצע לפי כל הדרישות של משרד לאיכות
הסביבה ומשרד הבריאות כולל כל הבדיקות הנדרשות כאשר העבודה תבוצע על ידי קבל מורשה
לפירוק גגות אזבסט בלבד".
למכרז הוגשו שתי הצעות :הצעה אחת נפסלה מאחר שהוגשה לאחר המועד .ההצעה השנייה
שהוגשה הייתה גבוהה ב 36%מהאומד ,ולפיכ) החליטה ועדת המכרזי בנובמבר  2007לפסלה.
ב ,27.11.07בדיוני הוועדה לביקורת המדינה ,התחייבה העירייה לסלק את גגות האסבסט בתו)
שלושה חודשי.
בדצמבר  2007פנה היוע $המשפטי לעירייה דאז למנכ"לית העירייה בעניי התקשרות ללא מכרז
לביצוע העבודות .היוע $המשפטי לעירייה ציי כי בשל נסיבות העניי ,ובעיקר העובדה שמדובר
בחומר מסוכ וקיימת דחיפות לסילוקו מחשש לחיי אד ,נראה כי עריכת מכרז נוס +לא תביא
תועלת ,ולכ המליצה ועדת המכרזי להביא לפני מועצת העירייה הצעה לקבלת החלטה להתקשר
בחוזה בפטור ממכרז לפירוק גגות האסבסט בשוק העירוני ,ולעשות זאת בהלי) של ניהול משא
ומת לאחר קבלת הצעות .באותו החודש פרסמה העירייה הזמנה לניהול משא ומת לביצוע
עבודות לפירוק גגות אסבסט בשוק העירוני וסיכוכ מחדש.
הועלה כי העירייה החליטה להפריד בי העבודה של פירוק האסבסט ובי העבודות לסיכו) הגגות
מחדש ,ובחרה ,בהלי) של קבלת הצעות ,קבל שיבצע את עבודות הפירוק בלבד.
בפרוטוקול סיור הקבלני שנער) בינואר  2008נכתב" :בניגוד לנאמר במסמכי ההצעה העבודה
לא תכלול פירוק גגות אסבסט .נימסר למשתתפי שפירוק גגות אסבסט יבוצע על ידי קבל אחר
מטע עיריית באר שבע".
במרס  2008החליטה ועדת המכרזי לבחור באחת מההצעות לביצוע העבודה לסיכו) הגגות.
העירייה מסרה בתשובתה כי שתי ההצעות במכרז נפסלו מטעמי ענייניי ,וההחלטה להתקשר
בחוזה ללא מכרז נבעה מדחיפות ותאמה את חוות דעתו של היוע $המשפטי לעירייה דאז.
‡ÏÏ ˙Â‚‚‰ ÍÂÎÈÒÏ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‚‚ ˜Â¯ÈÙ ˙‡ ‰ÏÏÎ ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ¯Á‡Ó .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˙ÈÈ‰ Ê¯ÎÓ
È¯‰ - ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚÂ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ ˘¯Â„‰ - ËÒ·Ò‡‰
˘ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ ÈÂÈ˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ Ê¯ÎÓ‰ È‡˙Ó È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘ ÍÎ· ‰È‰
‡Ï˘Ó .ÂÊ ‰„Â·Ú ÔÈ‚· ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÍÎ˘ÓÂ ,Ô‰·Â‚Â ˙ÂÚˆ‰‰ ¯ÙÒÓ
¯Á‡Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÚÈˆÓ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰Ú‚Ù ‡È‰ ˙‡Ê ‰˙˘Ú
˘‰ÏÎÈ ‡Ï Ì‚ ‡È‰˘ È¯‰ ,„¯Ù ÔÏ·˜Ï ËÒ·Ò‡‰ ˜Â¯ÈÙ ˙„Â·Ú ˙‡ ‰¯ÒÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.˙ÂÙÈÁ„ ÈÓÚËÓ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ˜ÂÓÈ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï
 : Ì È  Á „ Ó Ï ˘ ‰  ˜ ˙ ‰ Â ‰ ˜ Ù Ò ‰ .2בחודש יולי  2005פרסמה עיריית באר שבע
מכרז להספקה ,התקנה ותחזוקה של מדחני ושל שטחי חניה מסודרת .אחד מתנאי הס +במכרז
היה קיומו של אישור  60ISOאו תק בילאומי שווה ער) לנושא ייצור המדחני בידי יצר
המדחני.
__________________
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תו תק בילאומי מקובל לבדיקות איכות.

עיריית באר שבע

מנהל אג +הפיקוח העירוני המלי $בבקשה להתקשרות באמצעות מכרז על תקופת התקשרות של
שש שני )כולל תקופות ההארכה( .בשונה מהמלצתו ,במכרז נקבעה תקופת התקשרות של שש
שני ,ע שלוש אופציות הארכה נוספות ,כל אחת לשנתיי ,המסורות לעירייה ,דהיינו תקופת
התקשרות כוללת עד  12שני.
למכרז הוגשו שתי הצעות ,של חברה י"ז ,שלא עמדה בתנאי הס +ונפסלה על ידי הוועדה ברוב
קולות ,ושל חברה י"ח ,שנותרה הצעה יחידה שענתה על תנאי הס .+הוועדה החליטה שלא
להמלי $על ההצעה הכשרה היחידה ,שכ הייתה גבוהה מהאומד בצורה ניכרת ולא נמצאו
שיקולי מיוחדי לקבלה.
בשל לוח הזמני הקצר ומאחר שסברה כי מכרז נוס +לא יניב הצעות נמוכות יותר ,ולאחר
שקיבלה את חוות דעתו של היוע $המשפטי לעירייה דאז ,החליטה מועצת העירייה ברוב חבריה
בישיבת המועצה שהתקיימה בספטמבר  ,2005להתקשר בחוזה ללא מכרז בהתא לתקנות
העיריות )מכרזי( .ועדת המכרזי החליטה לקיי הלי) של משא ומת לש ההתקשרות לביצוע
העבודה.
במרס  2006פרסמה העירייה הודעה על הלי) של משא ומת  הזמנה לקבלת הצעות למת
השירות .בהלי) המשא ומת זכתה חברה י"ז ,61שבתקופה שחלפה בינתיי הצליחה להשיג אישור
 ISOשענה על דרישות הוועדה .תקופת ההתקשרות בהלי) המשא ומת נותרה כמו במכרז שבוטל
 שש שנות התקשרות ע שלוש אופציות הארכה נוספות מצד העירייה לעוד שש שני  בס)
הכול  12שני.
העירייה מסרה בתשובתה כי תקופת ההתקשרות נותרה במשא ומת כפי שצוי במכרז ,וזאת
בהתא לחוות דעת מקצועית בנושא .העירייה הסבירה כי תקופת ההתקשרות היא ארוכה בשל
העלויות הגבוהות הנדרשות.
Ï˘ ÌÈ¯È„ ÌÈ¯˜ÓÏ ¯ÂÓ˘‰ „Úˆ ËÂ˜Ï ‰¯Á· Ì‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó ˙‡ ·Âˆ˜˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰ÊÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰
Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈÚÈˆÓÏ Ì‚ „È˙Ú· ¯˘Ù‡˙ ÍÎ·Â ,Ê¯ÎÓ‰ ‚ÂÒ ˙ÂÏ·‚Ó· Ô˙È˘ ÏÎÎ
·„¯ıÈÏÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Û‚‡‰˘ ¯Á‡Ó ,‰Ê ‰¯˜Ó· .‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰È˙Â˘È
‰ÚÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,(12 ÌÂ˜Ó· ÌÈ˘ 6) ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ
.˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Ï·‚‰Ï

סיכו
,‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„· ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Î‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‰˙˘Ú˘ ˙¯Â˜È·‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÏÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜·Â
.‰ÏÂÒÙ ‰Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ÌÈÏÚÓ Ì‰Â ,ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÂÚÒ‰ ÚÂˆÈ·Ï
__________________
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ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Î‰· ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓÂÁ˙· ¯·ˆ‰ ÔÂÈÒÈ·Â Ú„È· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙Â¯È˘‰ ˙ÈÁ·Ó ˙È·ËÈÓ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‚˘‰ - È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙¯ËÓ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
˙Â˘È¯„ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ·Èˆ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÈÂÈÂÂ˘Â Ô‚Â‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ,¯ÈÁÓ‰Â
Ì˘Ï ,ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈ¯ÈÁÓ·Â ‰·ÂË ˙ÂÎÈ‡· ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó Â¯˘Ù‡ÈÂ ÂÁÈË·È˘
ÁÒÂ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ÌÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ˙Â¯˘˜˙‰
ÍÈÏ‰· ÏÂ˘ÎÓ ˙ÂÂ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ,˙ÂÈ˘¯Ù ˙Â˜ÂÏÁÓ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ¯È‰·Â ¯Â¯·
.Ê¯ÎÓ‰
Ï˜˘Ó ˙˙ÏÂ ,ÔÈ„Î Â˘ÚÈÈ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ
ÈÓÂÁ˙Ï ˙ÂÚ‚Â Ô‰˘ ÏÎÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ¯·Ê‚‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï ·Â˘Á
.Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰
˘È ÔÎÏÂ ,‚È¯Á‰ ‡Â‰ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÈÎÂ ÏÏÎ‰ ‡È‰ Ê¯ÎÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙·ÂÁ ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ÈÂ‡¯
˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏÂ „·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÈÙÈÚÒ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï „ÈÙ˜‰Ï
.„Â„Ó
ÌÈÓÚË‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈÂ ‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÁ· ÍÂ¯Ú˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙Ï„‚‰Ï ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂˆ¯ .ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ ËÂÚÈÓÏ
.˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï ÌÈÂ˘‰
¯Â·Èˆ È¯Á· È„È ÏÚ ˙˘ÈÂ‡Ó‰ ˙ÈÂ¯ÈÚ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ·Î¯‰· È˘Â˜ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙ÓÏ˘‰ „ÚÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Â¯Ú‰Ï ·Ï ÌÈ˘· ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .„·Ï·
˙„Â˜Ù ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˘„Á‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙˜ÈÁ˙Â Â˙Î‰ ÈÎÈÏ‰
ÏÁ‰ ÔÈ„Ï ‰ÓÂ„· ,˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂÂÏ ‰˙ÎÈÙ‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÍÎÈÙÏÂ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·È˜ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó .ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÈÊ¯ÎÓ ÏÚ
.‰Ê ‡˘Â· ˙È˙˜È˜Á ‰ÓÊÈ ÌÂ„È˜Ï ı¯Ó ÔÙÂ‡·
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עיריית עפולה
הקמת מרכז ספורט ונופש עירוני
ורישוי עסקי רבי קהל
תקציר
תחו השיפוט של עיריית עפולה )להל  העירייה( מתפרס על כ 30,000דונ  ,והוא
נחשב מרחב תכנו מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה) 1965להל 
חוק התכנו והבנייה או החוק( .בסו #שנת  2008מנתה אוכלוסיית עפולה כ43,000
תושבי )כ  13,600בתי אב( .מר אבי אלקב( מכה כראש העירייה מאוגוסט .2005
בסו #שנת  2005החלה העירייה בתהלי* התכנו של מרכז הספורט בשכונת יזרעאל
בעפולה עילית )להל  מרכז הספורט או הפרויקט( .שטחו של מרכז הספורט כ80
דונ  ,והוא כולל מתקני ספורט לשימוש של הנבחרות העירוניות ומתקני נופש
ופנאי הפתוחי לציבור הרחב .עלות הקמתו הסתכמה בכ 30מיליו ש"ח ,והוא
התחיל לפעול במאי .2009

פעולות הביקורת
בחודשי ינואריולי  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של העירייה
להקמת מרכז הספורט .הביקורת נעשתה במחלקות שונות של העירייה ובה :מינהל
הכספי  ,מינהל ההנדסה והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עפולה )להל  הוועדה
המקומית( .בדיקת השלמה נעשתה במינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י(.
עוד בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הרישוי של עסקי רבי קהל ,את הפיקוח
עליה ואת אמצעי האכיפה שנקטה העירייה כלפי אלו שפעלו ללא רישיו .הבדיקה
נעשתה במחלקות וביחידות שונות של העירייה ובה  :היחידה לרישוי עסקי ,
מחלקת איכות הסביבה ,מחלקת התברואה ,הייעו( המשפטי ,הווטרינר העירוני
והוועדה המקומית .בדיקות השלמה נעשו בשירותי הכבאות איגוד ערי אזור
יזרעאל )להל  רשות הכבאות( ,וכ בלשכת הבריאות הנפתית של משרד הבריאות
נפת יזרעאלעפולה במחוז הצפו )להל  משרד הבריאות(.
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עיקרי הממצאי
הקמת מרכז הספורט
תהלי* קבלת ההחלטות
תהלי* קבלת ההחלטות הקשורות להקמת הפרויקט היה חלקי ולקוי .עיו
בפרוטוקולי של דיוני מועצת העירייה מהשני  20092005העלה כי היא אמנ
אישרה מדי פע הקצאת תקציב בלתי רגיל )להל  תב"ר( או הגדלת תב"ר לצור*
ביצוע חלקי מהפרויקט .ואול בפני מועצת העירייה לא הובא מלכתחילה מידע על
הפרויקט כולו ,העלות הכספית הכוללת הכרוכה בהקמתו ,מקורות המימו ומש*
תקופת הביצוע.
הסדר החכירה ע

ממ"י

העירייה הקימה את מרכז הספורט בניגוד לאישור ההקצאה של ממ"י ולפני
שמילאה את התנאי שלו להקצאת השטח ,לרבות הכנת טבלאות איזו .1העירייה
ג לא הסדירה ע ממ"י את הקצאת המקרקעי ששימשו להקמתו ,לרבות חתימה
על הסכ חכירה.
מימו הפרויקט
על פי הפרוגראמה נאמדו הוצאות הפרויקט ב 18.7מיליו ש"ח ,ואול הוצאות
העירייה בפועל הסתכמו בכ 30מיליו ש"ח  סכו הגבוה בכ 11מיליו ש"ח
)כ (60%מהאומד ,והדבר עלול להצביע על תכנו חלקי ולקוי.
היתרי בנייה להקמת מרכז הספורט
הוועדה המקומית נתנה במרס  2006היתר בנייה אחד ללא אישורו וחתימתו של
ממ"י ,והיתר נוס #בשנת  2008שאושר ונחת על ידי ממ"י בדיעבד.
ביצוע הפרויקט
בחירת המתכנ לפרויקט נעשתה בניגוד לכללי מינהל תקי ,וההתקשרות
וההתחשבנות עמו נעשו עוד לפני חתימת החוזה .העירייה התקשרה ע כמה
קבלני לצור* הקמת הפרויקט ,א* חלק מההתקשרויות לא עמדו בדרישות תקנות
העיריות )מכרזי ( התשמ"ח) 1987להל  תקנות המכרזי ( .חלק מהעבודות נעשו
__________________
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הכנת הטבלה מתבצעת במהל תכנית לאיחוד וחלוקה של שטחי שלא בהסכמת הבעלי על פי
ההנחיות שבחוק התכנו והבנייה .הכנת הטבלה נועדה להעניק לבעלי הזכויות בקרקע זכויות בנייה
ששווי היחסי זהה לשווי היחסי שהיה לה בעת כניסת לתכנית.

עיריית עפולה

עוד לפני חתימת החוזי וקבלת ההיתר כנדרש; חלק מהחוזי הוגדלו מעבר לשיעור
המותר בתקנות המכרזי )עד  50%מהיק #החוזה( ,בלי שהתקבל מראש אישורה של
מועצת העירייה.
באחד המכרזי חילקה העירייה את העבודה בי שני קבלני א #על פי שהצעתו של
אחד הקבלני הייתה זולה בשיעור ניכר מההצעה השנייה .יצוי כי דווקא הקבל
שהצעתו הייתה יקרה יותר זכה ברוב העבודות.
ניהולו והפעלתו של מרכז הספורט
ביולי  2007החליטה מועצת העירייה על הקמתה של החברה העירונית לתרבות,
נופש וספורט האמורה לנהל את מרכז הספורט .עד מועד סיו הביקורת ,למעלה
משנתיי לאחר קבלת ההחלטה ,טר השלימה העירייה את ההקמה.
העירייה העבירה את ניהול של האצטדיו והבריכה למרכז הקהילתי בלי
שהסדירה בחוזה את יחסי הגומלי ביניה .

רישוי עסקי רבי קהל
ביוני  2009פעלו בעפולה  1,091עסקי טעוני רישוי 254 ,מה )כ (23%פעלו ללא
רישיו עסק.
בחוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ,1968נקבע כי רשות רישוי לא תעניק רישיו לעסק
טעו רישוי אלא א כ נית לכ* אישור מאת השרי הנוגעי לעניי ושל גורמי
אחרי לפי סוג העסק ,כמפורט בחוק.
עסקי רבי קהל בבעלות העירייה ובבעלות פרטית פעלו שני בלי שמילאו אחר
דרישות נותני האישורי  ,ביניה  :היכל תרבות ,אול שמחות ותחנת דלק .נמצא כי
העירייה לא אכפה את חוק רישוי עסקי על עסקי אלו ,ולרבי מה לא היה
אישור מרשות הכבאות ,המשטרה או משרד הבריאות.
ארבע תחנות דלק מתו*  17תחנות הדלק שבתחו שיפוטה של העירייה פועלות ללא
רישיו עסק .אחת מה קיבלה אישור של רשות הכבאות לשלושה חודשי  ,ואול
העירייה נתנה לתחנה רישיו עסק לתקופה של שלוש שני .
ביוני  2009פעלו ללא רישיו עסק בתחו
המשרתי את הקהל הרחב.

השיפוט של העירייה  128עסקי מזו

העירייה לא פעלה לפי פקודת בריאות הציבור )מזו( ]נוסח חדש[ התשמ"ג,1983
לא קיימה פיקוח כנדרש ולא השתמשה בעניינ בסמכויות האכיפה המוקנות לה
בחוק.
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סיכו והמלצות
הממצאי שהועלו בביקורת חושפי ליקויי בביצוע פרויקט מרכז הספורט ,ה
בתהלי* קבלת ההחלטות הקשורות לביצועו וה בנוגע להתקשרויות ע הקבלני .
בחלק מהמקרי לא נימקה העירייה את החלטותיה ולא הקפידה למלא אחר
ההוראות שבתקנות המכרזי .
על מינהל מקרקעי ישראל המנהל את קרקעות המדינה להבטיח שהעבודות
בשטחי שבניהולו ייעשו על פי תכניות שנבחנו ואושרו על ידי מוסדות התכנו
המוסמכי  .כמו כ עליו להקפיד בשמירת הזכויות במקרקעי שבניהולו.
עסקי רבי קהל פעלו בתחו העירייה בלי שקיבלו רישיו עסק ואישורי ממשרד
הבריאות ,רשות הכבאות והמשטרה.
יש לראות בחומרה את העובדה שהעירייה עצמה הפעילה עסקי רבי קהל כמו היכל
התרבות ומרכז הספורט בלי שקיבלה את אישור של הרשויות המאשרות .פעילות
של עסקי רבי קהל ללא רישיו עסק עלולה להביא לידי פגיעה בבטיחות הציבור
ובבריאותו.
על העירייה להגביר את הפיקוח על עסקי טעוני רישוי ,ולפעול ביתר שאת לאכיפת
הוראות החוק על עסקי הפועלי ללא רישיו תו* נקיטת כל האמצעי שנקבעו
בחוק.

♦
מבוא
תחו השיפוט של עיריית עפולה )להל  העירייה( כולל כ 30,000דונ  ,והוא נחשב מרחב תכנו
מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה או החוק(.
בסו" שנת  2008מנתה אוכלוסיית עפולה כ 43,000תושבי )כ 13,600בתי אב( .מר אבי אלקב'
מכה כראש העירייה מאוגוסט .2005
בחודשי ינואריולי  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של העירייה להקמת מרכז
ספורט ונופש עירוני )להל  הפרויקט או מרכז הספורט( .הביקורת נעשתה במחלקות שונות של
העירייה ובה :מינהל הכספי  ,מינהל ההנדסה והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עפולה )להל 
הוועדה המקומית( .בדיקת השלמה נעשתה במינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י(.
עוד בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הרישוי של עסקי רבי קהל ,את הפיקוח עליה ואת
אמצעי האכיפה שנקטה העירייה כלפי אלו שפעלו ללא רישיו .הבדיקה נעשתה במחלקות
וביחידות השונות של העירייה ובה  :היחידה לרישוי עסקי  ,מחלקת איכות הסביבה ,מחלקת
התברואה ,הייעו' המשפטי ,הווטרינר העירוני וכ בוועדה המקומית .בדיקות השלמה נעשו
בשירותי הכבאות איגוד ערי אזור יזרעאל )להל  רשות הכבאות( ,וכ בלשכת הבריאות הנפתית
של משרד הבריאות נפת יזרעאלעפולה במחוז הצפו )להל  משרד הבריאות(.
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הקמת מרכז ספורט ונופש עירוני
בסו" שנת  2005החלה העירייה בתהלי ,התכנו של מרכז הספורט בשכונת יזרעאל בעפולה
עילית .מרכז הספורט מתפרש על שטח של כ 80דונ  ,ובו מתקני ספורט לשימוש של הנבחרות
העירוניות ומתקני נופש ופנאי הפתוחי לציבור הרחב כלהל:
 Ï ‚ ¯ Â „ Î Ô Â È „ Ë ˆ ‡ .1הכולל מגרש אימוני לנבחרות הכדורגל העירוניות ויציע לכ950
צופי  ,מבני לשירותי ולמלתחות ,משרדי מינהלה ומגרשי חנייה.
 ˙ È  Â ¯ È Ú ‰ È È Á ˘ ˙ Î È ¯ · .2הכוללת בריכה למבוגרי ובריכה לפעוטות ולילדי .
במתח הבריכה מבנה מרכזי ובו מלתחות ,שירותי וחדר מינהלה וכ רחבה ובה משטחי דשא.
 È ‡  Ù Â ˘ Ù Â  Ï Ì È ˜ Á ˘ Ó È ˘ ¯ ‚ Ó .3המתוכנני כפארק עירוני ובה  :מגרש
למשחקי כדור )מיני פיצ'( ומתקני משחקי  ,וכ אזורי לפיקניק ,נופש וקייטנות.

אצטדיו הכדורגל במרכז הספורט

העבודות להקמת מרכז הספורט כללו ,בי היתר ,עבודות פיתוח והקמת תשתיות פיסיות ובה:
כביש שירות היקפי ,מגרש חנייה לכלי רכב וגינו .העלות הכוללת של הקמת הפרויקט הסתכמה
בכ 30מיליו ש"ח ,והוא החל לפעול במאי .2009
לפי סעי"  18לחוק התכנו והבנייה ,במרחב תכנו מקומי שבו רשות מקומית אחת בלבד ,משמשת
מועצת הרשות המקומית כוועדה המקומית לתכנו ולבנייה .לפי חוק התכנו והבנייה מקימה
הוועדה המקומית ועדת משנה .לוועדה המקומית ולוועדת המשנה שלה נתונות סמכויות על פי
חוק התכנו והבנייה ותפקיד ,בי היתר ,להבטיח שיקוימו הוראות החוק וכל תקנה המותקנת על
פיו.
הוועדה המקומית מופקדת על מת היתרי בנייה למתח הספורט ועל הפיקוח על הבנייה ,ועליה
לפעול לפי הוראות חוק התכנו והבנייה והתקנות שהותקנו על פיו.
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תהלי קבלת ההחלטה על הקמת מרכז הספורט
 .1בית המשפט העליו קבע כי "תהלי ,קבלת ההחלטה עלידי מי שהוקנתה לו סמכות עלפי
חוק מ הראוי שיהיה מורכב ,בדר ,כלל ,ממספר שלבי בסיסיי חיוניי  ,אשר ה הביטוי
המוחשי להפעלת הסמכות המשפטית תו ,התייחסות לנושא מוגדר ,ואלו ה ÌÂÎÈÒÂ ÛÂÒÈ‡ :
) ÌÈÂ˙‰לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות ,א ישנ כאלה(Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙˜È„· ,
) ÌÈÂ˙‰דבר הכולל ,במקרה של תיזות חלופות ,ג את בדיקת מעלותיה ומגרעותיה של התיזות
הנוגדות( ולבסו" .˙˜ÓÂÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÎÈÒ ,תהלי ,כגו זה מבטיח ,כי כל השיקולי הענייניי
יובאו בחשבו ,כי תעשה בחינה הוגנת של כל טענה ,וכי תגובש החלטה אותה נית להעביר
בשבט הביקורת המשפטית והציבורית") 2ההדגשות אינ במקור(.
מכא שלפני קבלת החלטה על ביצוע פרויקט כלשהו חייבת העירייה לאסו" את כל הנתוני
הרלוונטיי ולקיי דיוני שבה ייבחנו הנתוני בכל ההיבטי התכנוניי והכספיי  .זאת  תו,
שיתו" כל הגורמי המוסמכי וקבלת החלטה מנומקת על ידי מועצת העירייה שהיא הגו"
המוסמ ,לכ.,
 .2בספטמבר  2006הכינה העירייה פרוגראמה לפרויקט הכולל אצטדיו כדורגל ,בריכת שחייה
ומגרשי משחקי ובה  :מגרש למשחקי כדור )מיני פיצ'( ,מגרש ספורט ומתח קייטנות )להל 
הפרוגראמה(.
לפי הפרוגראמה יוק מרכז הספורט בצמוד לאול הכדורסל הסמו ,לבי"ס אורט וישמש לרווחת
כל תושבי העיר ובמיוחד לתושבי שכונותיה הצפוניות .אומד העלות הכספית של הפרויקט היה
 18.7מיליו ש"ח .העירייה מסרה את הפרוגראמה ג למנכ"ל משרד הפני דאז בפגישה
שהתקיימה עמו בספטמבר .2006
 .3עיו בפרוטוקולי של דיוני העירייה העלה שבי השני  20092005אישרה מועצת העירייה
שבעה תקציבי בלתי רגילי )להל  תב"רי ( שוני להקמת מרכז הספורט ,והגדילה אות
בסכומי גדולי מדי פע  ,לפי אפשרויות המימו שעמדו לרשותה באותה עת .נמצא כי מועצת
העירייה אמנ אישרה את הגדלת התב"רי  ,אול המידע בדבר השינויי שנעשו בהיק" העבודות
של הפרויקט מאז הצגתו לראשונה בפני מועצת העירייה ושינויי העלויות הנובעי מכ ,,לא הובאו
בפני חברי מועצת העירייה .יוצא אפוא כי הפרויקט כולו לא הובא כמקשה אחת לפני ההחלטה
במועצת העירייה ולפיכ ,התבססו החלטותיה על מידע חלקי בלבד .להל שתי דוגמאות:
)א( תב"ר להקמת מרכז ספורט ובריכה :בדצמבר  2005אישרה מועצת העירייה בישיבתה את
התב"ר האמור בסכו של  500,000ש"ח .עד ספטמבר  2009הגדילה מועצת העירייה את התב"ר
שבע פעמי בסכו כולל של כ 16מיליו ש"ח.
)ב( תב"ר להקמת בריכה עירונית :בדצמבר  2006אישרה מועצת העירייה את התב"ר שהסתכ
במיליו וחצי ש"ח .מועצת העירייה הגדילה את התב"ר שלוש פעמי ובמועד הביקורת הוא
הסתכ בכשבעה מיליו ש"ח.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס  2010הודיעה עיריית עפולה )להל  תשובת העירייה( כי
"תהלי ,קבלת ההחלטות התחשב ,בי היתר ,בתכנית המתאר של עפולה שאושרה במר' 2005
__________________
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ובמטרה של הנהלת העירייה בחיבור עפולה העיר לשכונות עפולה עילית וגבעת המורה )חיבור
עפולות(" )פרטי על תכנית המתאר  ראו להל( .עוד הוסיפה העירייה כי לאחר בחינת כל
החלופות היא החליטה על הקמת המרכז בסמו ,לבי"ס אורט ,והוא ישמש מעי קריית ספורט 
מתח ספורט עירוני מרכזי.
ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÈÙ· ‚Èˆ‰Ï ˘È ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ú„ÈÓÏ ‰ÂÂÎ‰ .Â‰˘ÏÎ Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÈÙÏ „ÂÚ
.ÚÂˆÈ·‰ Í˘ÓÂ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ,ÚÂˆÈ·‰ ÈÎ¯„Ï ˙ÂÙÂÏÁ ,˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÙÒÎ‰ Â˙ÂÏÚ :ÔÂ‚Î
˜·.˙È·ËÈÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ÍÓÒ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה העירייה ,כי "בפני מועצת העיר הובאו והוצגו כל הנתוני
הנדרשי לצור ,קבלת ההחלטות...הפרוטוקולי מתעדי רק את ההחלטות שהתקבלו במועצת
העיר ואינ מתעדי את הדיוני הארוכי והמפורטי שקדמו לקבלת ההחלטות שהתקיימו
באות ישיבות" .עוד הוסיפה העירייה כי הפרויקט הסתיי ללא גירעו.
‡ÂÏÓ Û˜˙˘‰ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚Èˆ‰Ï ·ÈÈÁ ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ .ÂÚÂˆÈ· Í˘ÓÂ ÂÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ¯˘˜· Ú„ÈÓ‰
·ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó˜‰‰ ˙ÈÎ˙Ï ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ ÈË¯Ù ÏÎ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙‡ÈÏÓ ÈÙ
ÔÓÊ‰ Í˘Ó ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÈÎ¯„Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ ,˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙Â·¯Ï Ë¯ÂÙÒ‰
Ï˘ ÍÈÏ‰˙‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· „Ú˙Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÂÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰Â ÂÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰
˜·.ÂÈË¯ÙÏ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï

התכניות החלות על מרכז הספורט
 : ¯ ‡ ˙ Ó ˙ È  Î ˙ .1תכנית מתאר מס' ג) 12567/להל  תכנית המתאר( חלה על מרחב
התכנו המקומי עפולה .התכנית הומלצה להפקדה ופורסמה למת תוק" במרס  .2005התכנית
יוצרת רצ" עירוני בי שלושת חלקי העיר הקיימי  :עפולה ,עפולה עילית וגבעת המורה.
סעי"  3.1.6בתכנית המתאר מגדיר את התכליות המותרות בשטח למבני ציבור כלהל "בנייני
ציבור וחינו ,ראשיי  ,חניוני  ,מתקני ספורט ,פנאי ונופש ,מבני תשתיות ,מוסדות ציבוריי ,
מוסדות דת ,מועדוני .".....
 : ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó ˙ Â È  Î ˙ .2בשני האחרונות יזמה העירייה כמה תכניות מפורטות
שבתקנוניה נקבעו הוראות בנוגע לייעוד קרקעות לדרכי  ,לשטחי פתוחי  ,למגורי ולמבני
ציבור .לפי סעי"  78לחוק התכנו והבנייה נית להוציא היתרי בנייה לאחר פרסו הודעה על הכנת
תכנית מפורטת.
)א( ˙  :2 2 0 / ˙ · / ‚ ˙ È  Îבשנת  1994יזמה העירייה הכנת תכנית מפורטת מס' ג/בת220/
שפורסמה למת תוק" בנובמבר  .1994בתוכנית צוי כי השטח שעליו מדובר כולל כ 128.6דונ ,
והוא מנוהל על ידי מינהל מקרקעי ישראל .מטרת התכנית" :איחוד וחלוקת שטחי  ,קביעת
מתחמי תכנו ,ביטול וקביעת דרכי  ,שטח ציבורי פתוח ,שטחי למלאכה ותעשיה ,שטחי
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לצרכי ציבור :ספורט וחינו .",מטבלת השטחי המצורפת לתכנית עולה כי כ 81דונ ממנה
משמשי למלאכה ותעשיה ,כ 33דונ לדרכי  ,כשמונה דונ לצרכי ציבור ,ספורט וחינו,
המאפשר "בניית מבני לספורט וחינו ,,עפ"י תכנית בינוי לאחר אישורה בוועדה מקומית"
והשאר  כשבעה דונ ל"שטח ציבורי פתוח".
˙  : 1 / 2 2 0 / ˜ Ó / Ù Ú ˙ È  Îכדי להגדיל את השטח לצרכי ציבור יזמה העירייה
)ב (
בינואר  2001תכנית מפורטת מס' עפ/מק"  1/220/הרחבת בית ספר אורט" בעפולה עילית
בסמו ,להיכל הספורט .תכנית זאת משנה את תכנית ג/בת 220/המאושרת .התכנית ששטחה
כ 58.8דונ פורסמה למת תוק" במאי  2001ומטרותיה ה :איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי
והגדלת שטחי שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור.
˙  : 2 / 2 2 0 / ˜ Ó / Ù Ú ˙ È  Îבמאי  2006יזמה הוועדה המקומית תכנית נוספת
)ג(
עפ/מק"  2/220/מרכז ספורט עפולה עילית" .התכנית ששטחה כ 120דונ משנה את שתי
התכניות האמורות .התכנית פורסמה בילקוט הפרסומי ביוני  2006ומטרותיה ה :הגדלת השטח
המיועד למבני ציבור והרחבתה של דר ,קיימת .על פי תכנית זו הועברו כל שטחי איזור התעשייה
ל"מבני ציבור" ששטח הכולל הוא כ 88.1דונ  ,שה כ 73%משטח התכנית כולה .שאר
השטחי מיועדי לשטח ציבורי פתוח ולדרכי .
בסעי"  3.4.2להוראות התכנית נקבע ,בי השאר ,כי הקרקעות שבניהולו של ממ"י המיועדות
לצרכי ציבור כהגדרת בסעי" )188ב( לחוק התכנו והבנייה יוחכרו לרשות המקומית על פי נוהלי
ממ"י.
להל עיקרי הממצאי העולי מבדיקת התכניות החלות על מרכז הספורט:
) : Ë ¯ Â ‡ ¯ Ù Ò ˙ È · ˙ · Á ¯ ‰ Ï Ú ˜ ¯ ˜ ‰ ˙ ¯ È Î Á (1בפברואר  2006התקיי דיו
בהנהלת ממ"י בהשתתפות מנהלו וראש עיריית עפולה ואחרי  ,ובו נדו עניי "מרכז נופש
וספורט" .בסיכו הדיו הובהר כי "המינהל מסכי לתכנית המוצעת ע"י העירייה ...בתכנית
הכוללת ,תהיה התחשבנות לגבי השטחי החומי  ...3כולל טבלאות איזו."...
ב 9.2.06חתמה העירייה ע ממ"י על חוזה חכירה ל 49שני ל 24דונ מהמגרשי שבתכנית
מפורטת מס' עפ/מק .1/220/בסעי"  3של חוזה החכירה נקבע כי העירייה תשתמש במוחכר א,
ורק למטרת בניית בית ספר אורטאור הנכללת ב"צורכי ציבור" כהגדרת בסעי"  188לחוק
התכנו והבנייה .4כמו כ נקבע כי הפרת סעי" זה תיחשב להפרה יסודית של חוזה זה ,וממ"י יהיה
רשאי לבטלו .לפי סעי"  6של חוזה החכירה העירייה רשאית לבנות על המוחכר בתנאי שהבנייה
תשמש למטרה שנקבעה לעיל ותתאי לתכניות החלות על המוחכר .כמו כ על העירייה להמציא
לממ"י העתק מכל הבקשות או תכניות הבנייה שהיא עומדת להגיש למוסד תכנו.
הבדיקה העלתה כי העירייה הקימה ,בניגוד לחוזה החכירה שחתמה ע ממ"י ולתכנית עפ/מק/
 1/220שהייתה בתוק" באותו מועד ותכליתה הייתה "הרחבת בית ספר אורט" ,מרכז ספורט עירוני
ולא "הרחבת בית ספר אורט".
העירייה הסבירה בתשובתה כי "התוכניות המותרות הינ שטח מבני הציבור כולל מבני ספורט.
לפי התב"ע מותר להקי מבנה ספורט ...ברור כי יעוד מבנה הציבור הינו חלק ממתח מבנה
ציבור הכולל את בי"ס אורט והנמצא מעבר לכביש ומדובר בקומפלקס של מבנה ציבור הכולל את
__________________
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שטח חו  שטח המיועד למבני ציבור.
"צורכי ציבור" הוגדרו בסעי זה כ"כל אחד מאלה :דרכי ,גני ,שטחי נופש או ספורט ...מבני
לצרכי חינו...ולכל מטרה אחרת שאישר שר הפני לעניי זה".

עיריית עפולה

כל השימושי המפורטי בהוראות התכנית ובבקשה להיתר" .העירייה הוסיפה כי "המונח בי"ס
אורטאור הינו 'ש ' בלבד הבא לציי מיקו " ,וציינה כי "˙ÂÚË‰ ˙‡ ÏÎÂ ÏÎÓ ‰ÁÂ„ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
·) ."‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰ ˙¯Ù‰ ÔÈÈÚההדגשה במקור(.
‰ÏÂÚ È"ÓÓ ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· Ì˙Á˘ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ë¯Â‡ ¯ÙÒ ˙È· ˙ÈÈ· ˙¯ËÓÏ ˜¯Â Í‡ ˘Ó˘È ÌÁ˙Ó‰ ÈÎ
ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰Ï ‡Ï‡ ,"Ë¯Â‡ ¯ÙÒ ˙È· ˙·Á¯‰" ˙¯ËÓÏ ‡Ï˘ Ú˜¯˜· ‰˘Ó˙˘‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰¯Ù‰ ÍÎ·Â ,È"ÓÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ¯Â˘È‡Ï „Â‚È· ÈÂ¯ÈÚ Ë¯ÂÙÒ
.ÂÓÚ
בתשובת ממ"י למשרד מבקר המדינה ממרס ) 2010להל  תשובת ממ"י( צוי כי "ממ"י לא פעל
כנגד עיריית עפולה עת הוק מרכז הספורט ,בדיעבד הרי המתח לא ייהרס שכ כספי הציבור
יקרי ולא נותר אלא להסדיר ".
Â·˘ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ ÌÂÈ˜ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÛÎ‡ ‡Ï˘ ÏÚ È"ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜·.¯ÙÒ ˙È· ˙ÈÈ·Ï Â˘Ó˘È ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÎ Ú
¯  :Ë ¯ Â ‡ ¯ Ù Ò ˙ È · ˙ · Á ¯ ‰ Ï Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ‰ Ì Â ˘ Èפקודת העיריות )נוסח
)(2
חדש( )להל  פקודת העיריות( קובעת שכל מקרקעי שה קניינה של עירייה יירשמו על שמה
בלשכת רישו המקרקעי .חוק המקרקעי התשכ"ט) 1969להל  חוק המקרקעי( קובע שעסקה
במקרקעי טעונה רישו בלשכת רישו המקרקעי שבשטחה רשומי המקרקעי .עוד קובע חוק
המקרקעי שהתחייבות לעשות עסקה במקרקעי טעונה מסמ ,בכתב.
מבדיקה בלשכת רישו המקרקעי בנצרת עלית עלה כי העירייה לא דאגה לרשו את זכויותיה
במקרקעי לאות  24דונ שחכרה מממ"י.
בתשובתה ציינה העירייה כי "רישו המקרקעי קשור וכרו ,בתכנית לצרכי רישו  .התוכנית
לצרכי רישו קשורה לתב"ע ונמצאת בהכנת טבלאות איזו .לאחר השלמת טבלאות האיזו תוכ
התכנית ותרש החלקה".
‰¯ÎÁ˘ ÁË˘· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯Ï ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·ÈÈÁ˙ÓÎ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· È"ÓÓÓ
 : Ë ¯ Â ‡ ¯ Ù Ò ˙ È · ˙ · Á ¯ ‰ Ï ‰ ¯ È Î Á Ì Î Ò ‰ ¯ „ Ú È ‰במהל ,השני 2006
)(3
  2007ביקשה העירייה מממ"י להקצות לה חלקות נוספות בשטח של כ 50דונ לצור ,הקמת
מרכז הספורט על פי תכנית עפ/מק 2 /220/שאושרה ביוני .2006
בדיו שקיימו נציגי העירייה ונציגי ממ"י באוגוסט  2007סוכ כי ממ"י "יפעל להכנת עסקה
להקצאת השטח לעירייה בייעוד ציבורי ויחתו לעירייה על היתרי בנייה .העירייה תעביר למחוז
]של ממ"י[ התחייבות לסיו התכנו".
באוגוסט  2008התקיימו בממ"י עוד שני דיוני בבקשת העירייה להקצות לה  50דונ להקמת
מרכז הספורט .נמצא כי עד מועד סיו הביקורת ,יולי  ,2009לא מילאה העירייה אחר התנאי
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שנקבעו בסיכו הדיו בפברואר  2006שבה התחייבה להכי תכנית שתכלול התחשבנות בנוגע
לשטחי החומי וטבלאות איזו .בשל כ ,לא אושרה העסקה וממ"י לא חת על הסכ חכירה.
הבדיקה העלתה כי העירייה בנתה את מרכז הספורט על קרקעות שבניהול ממ"י בהיק" של כ80
דונ  ,כאשר ל  55דונ )כ (70%מה לא נחת הסכ חכירה.
בתשובתה הודיעה העירייה כי "...התבססה על אישור מנהל המינהל שנית לה בעל פהÏÎ ...
) "Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ Ï˘ ¯Â˘È‡· Â˘Ú ˙ÂÈÎ˙‰ההדגשה במקור( .עוד מסרה העירייה
בתשובתה כי מדובר בטבלאות איזו מורכבות שהכנת עלולה להתמש ,זמ רב ,משו ששטח
המתח מתחלק בי בעלי רבי  ,והכנת הטבלאות כרוכה באיתור זכויותיה בארכיו המינהל.
בתשובת ממ"י נמסר ,כי "משהוברר שאי התקדמות בהכנת טבלאות האיזו ,המחוז לא אישור
]אישר[ את קידו העסקה והבאתה לגמר".
¯Á‡ ‰‡ÏÈÓ Ì¯Ë· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ‰˙·˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÂ ÔÂÊÈ‡ ˙Â‡Ï·Ë ˙Î‰ ˙Â·¯Ï ,ÁË˘‰ ˙‡ˆ˜‰Ï È"ÓÓ Ï˘ ÌÈ‡˙‰
‰ÓÈ˙Á ÌÂ˜Ó· ‡Â·Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‡Â‰ È"ÓÓ Ï‰Ó Ï˘ ‰Ù-ÏÚ· ¯Â˘È‡ ‰È‰ Ì‡ Ì‚ .‰¯ÈÎÁ
.ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰¯ÈÎÁ ‰ÊÂÁ ÏÚ
Û˜È‰· ÂÏ˘ ÌÈÁË˘ ÒÂÙ˙Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ÚÓ ‡Ï˘ ÏÚ È"ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏÂ ·˙Î· ‰¯ÈÎÁ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ÌÂ„ 55-Î Ï

מימו הפרויקט
 .1לעירייה יש תקציב שנתי רגיל לצור ,מימו פעולות שוטפות ומת שירותי ותקציב בלתי
רגיל )להל  תב"ר( .לפי סעי" 213א )א( לפקודת העיריות תב"ר הוא "תקציב של עירייה המיועד
לפעולה חדפעמית או לתחו פעילות מסוי " כגו פעולות פיתוח ,השקעות ורכישות )להל 
תקציב פיתוח( .ע יעדי תקציב הפיתוח נמנה פיתוח התשתיות הכולל תכנו ופיתוח של תשתית
דרכי  ,מבני ציבור ,מי וביוב .התב"ר "כולל אומד תקבולי ותשלומי לאותה פעולה או לאותו
תחו פעילות ,וכספי שיועדו על פי די למטרות שאינ תקציב רגיל" .המקורות הכספיי למימו
פרויקטי באמצעות תב"רי ה בעיקר משרדי ממשלה ,מוסדות ציבוריי  ,מלוות מבנקי
וממוסדות וכ מקורות עצמיי של העירייה .המקורות העצמיי של העירייה ה בעיקר הכנסות
מקרנות וממכירת רכוש.
 .2הגו" המוסמ ,בעירייה לאשר תב"ר היא מועצת העירייה .כל תב"ר חייב להיות מאוז ,ויש
לקבל אישור תקציבי ממועצת העירייה להכנסותיו ולהוצאותיו וא" לכל שינוי שיחול בו .לאחר
קבלת אישורה של מועצת העירייה מועברי מסמכי התב"ר לאישורו של משרד הפני  ,ורק לאחר
קבלתו העירייה מוסמכת להתחיל בביצוע הפרויקט .על פי ההנחיות להנהלת החשבונות ודיווח
כספי ברשויות המקומיות של משרד הפני )להל  ההנחיות( ,לא תפרס רשות מקומית מכרז
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פומבי או מכרז זוטא 5לביצוע עבודות ולא תוציא הזמנות לביצוע בטר אושר התב"ר על ידי
מועצת הרשות ומשרד הפני .
)א( החלטות על ייזו פרויקטי מתקבלות בעירייה בפורו מצומצ הכולל את ראש העירייה,
הגזבר ומהנדס העירייה .ע קבלת החלטה עקרונית על ביצוע פרויקט ,פונה העירייה למשרדי
הממשלה ולגופי אחרי בבקשה שיעבירו את חלק במימונו .מליאת מועצת העירייה אמורה
לאשר את התב"רי לפרויקטי השוני לאחר שכבר נמצאו כל המקורות הכספיי למימונ ,
וניתנה לה הסכמת הגופי השוני  .בשלב הבא מעבירה העירייה את התב"ר לאישורו של
הממונה על המחוז במשרד הפני .
)ב( בבדיקה נמצא כי הפרוגראמה ,שכללה ג אומד הוצאות בס 18.7 ,מיליו ש"ח ,לא
הובאה כאמור לדיו במועצת העירייה ולא קיבלה את אישורה .בפועל אישרה מועצת העירייה
שבעה תב"רי שוני שנקבעו לפי תזרי מקורות המימו הצפויי שאישרה מועצת העירייה בי
השני  ,20092005וה הסתכמו בכ 30מיליו ש"ח .
מרכז הספורט מומ בחלקו באמצעות מלוות מהאוצר )כ (40%שאושרו על ידי משרד הפני ,
והשאר ממוסדות ,מתרומות ומהכנסות של קרנות העירייה )כ (41%וכ ממשרדי הממשלה )כ
.(19%
בתשובתה הודיעה העירייה כי הכינה תכנו תקציבי כולל כמפורט בפרוגראמה.
„¯˘Ó .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 18.7-· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Â„Ó‡ ‰Ó‡¯‚Â¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ
ÌÂÎÒ - Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 30-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ ÏÚÂÙ· ‰È˙Â‡ˆÂ‰˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
È˜ÏÁ ÔÂÎ˙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,Ô„ÓÂ‡‰Ó (60%-Î) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 11-Î· ‰Â·‚‰
.ÈÂ˜ÏÂ

היתרי בנייה להקמת מרכז הספורט
בחוק התכנו והבנייה ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבעו ,בי היתר ,הליכי התכנו והרישוי של
בנייה והגורמי המוסמכי לאשר ולהתיר תכניות בנייה .סעי" ) 145א( לחוק התכנו והבנייה
קובע" :לא יעשה אד אחד מאלה ,לא יתחיל לעשות אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או
רשות הרישוי המקומית ,לפי העניי היתר לכ ,,ולא יעשה אותו אלא בהתא לתנאי ההיתר...
הקמתו של בניי ...הוספה לבניי קיי וכל תיקו בו".
על פי תקנות התכנו והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( התש"ל) 1970להל  התקנות( על
מבקש היתר הבנייה לחתו על הבקשה להיתר בעצמו ,ולצר" בי היתר ג את חתימת בעל הזכות
בנכס.

__________________

5

מכרז זוטא נבדל ממכרז פומבי בכ שהעירייה אינה מחויבת לפרס אותו בפומבי ,אלא רשאית לפנות
לקבלני מתו רשימה המנוהלת על ידה ומעודכנת מדי פע .
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בחוות דעת שנת היוע' המשפטי של משרד הפני מספטמבר ) 2007להל  הנחיית משרד
הפני ( בעניי מעמדו של ממ"י כבעל זכות בנכס שחתימתו דרושה לעניי בקשה להיתר נקבע בי
השאר:
"...בהיות המינהל וא ,ורק הוא ,מוגדר לעניי נכס שהוא מקרקעי ישראל כבעל המקרקעי
לעניי תקנה זו ,לא נית בהעדר חתימתו להגיש בקשה להיתר על מקרקעי אלו ...אשר על
כ ,עמדת המדינה היא כי בהעדר הסכמת המינהל לבקשה להיתר החלה על מקרקעי
שהינ מקרקעי ]מקרקעי[ ישראל ,לא נית כלל לדו ולאשר הוצאת היתר".
כיוו שהמקרקעי המיועדי להקמת מרכז הספורט מנוהלי על ידי ממ"י ,והעירייה טר הסדירה
את זכות החכירה על מרבית השטח שעליו תוכנ מרכז הספורט ,היה על הוועדה המקומית לדרוש
את חתימת ממ"י לבקשות ההיתר כתנאי להוצאת היתרי הבנייה.
בבדיקה נמצא כי לצור ,הקמת מרכז הספורט הוציאה הוועדה המקומית ארבעה היתרי בנייה לפי
התכנית המפורטת המאושרת ממאי  .2001היתר אחד נית ללא חתימת ממ"י על הבקשה ,והיתר
אחר נית בטר אישר ממ"י את הבקשה כמפורט להל:
 .1ב 27.3.06הוציאה הוועדה המקומית היתר מס'  2006/181ל"אצטדיו כדורגל עירוני 
עבודות עפר ,קירות ,פיתוח גדרות ,מושבי לצופי ותאורה ,בריכת שחיה ,מגרש מיני פיצ'".
היתר זה הוצא ללא חתימת ממ"י על בקשת ההיתר.
בתשובתה ציינה העירייה כי "התכנית נחתמה ע"י ממ"י ביו ."13.2.06
‰¯ÈÎÊ‰˘ ‰ÓÂ˙Á‰ ˙ÈÎ˙‰ ‰‡ˆÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÓÒÓ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„Î ¯˙È‰ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙˘˜·Ï È"ÓÓ ˙ÓÎÒ‰ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‰˙·Â˘˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
·˙‡.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È
 .2ב 13.3.08הוציאה הוועדה המקומית שני היתרי ) :א( היתר מס' " 2007/427תכנית
שינויי  :בריכת שחיה ,מבנה מלתחות ,משרד ומזנו ,חדר מכונות ,עבודות פיתוח וחדר
טרנספורמציה" .בהתא להיתר זה בוצעו עיקר העבודות במרכז הספורט) .ב( היתר מס'
 2007 /512ל"יציע  950מושבי  ,מבנה שירותי  ,מלתחות ,מבנה רב תכליתי ,בריכת שחיה
ועבודות פיתוח ,קירות ושערי " .נמצא כי ממ"י חת על הבקשה להיתר  2007/512רק לאחר
הוצאתו ב.24.3.08
בתשובת ממ"י נמסר כי "...אכ נחתמו התכניות בדיעבד ]הכוונה להיתר מס'  [2007/512כאשר
לנגד המחוז עמד סיכו מנהל המינהל שמנחה להסדיר את הפרויקט".
˙ÈÈÁ‰Â ˙Â˜˙‰ ¯Á‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï˘ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÒÂ ¯˙È‰Â ,È"ÓÓ ˙ÓÈ˙Á ‡ÏÏÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ „Á‡ ¯˙È‰ 2006 Ò¯Ó· ‰˙Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
·˘˙ .„·ÚÈ„· ˜¯ Â˙ÓÈ˙Á· ¯˘È‡ È"ÓÓ˘ 2008
„ÂÚ Ë¯ÂÙÒ‰ ÌÁ˙Ó· ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ¯˘Ù‡ ÈÎ È"ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.¯˙È‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙˘˜· ˙‡ ¯˘È‡ Ì¯Ë

808

עיריית עפולה

ביצוע הפרויקט
לצור ,ביצוע הפרויקט התקשרה העירייה ע קבלני ונותני שירותי שוני  .להל עיקר הממצאי
שעלו מבדיקת חלק מההתקשרויות:
התקשרות ע קבלני ונותני שירותי
 : Ô  Î ˙ Ó Ì Ú ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ .1בתקנות העיריות )מכרזי ( התשמ"ח) 1987להל  תקנות
המכרזי ( נקבעו ,בי השאר ,חריגי לכלל המחייב קיו מכרז כתנאי להתקשרות חוזית של
עירייה .בתקנה  (8) 3לתקנות המכרזי נקבע פטור ממכרז ל"חוזה לביצוע עבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדי  ,או יחסי אמו מיוחדי  ,כגו :עבודות תכנו ,פיקוח ,מדידה,
שמאות ,ייעו' ועבודות כיוצא באלה" .לצור ,ביצוע עבודות מהסוג האמור מסתייעת העירייה
בשירותיה של בעלי מקצוע מומחי ממאגר שמות מומחי שהיא מנהלת.
העירייה נהגה לקבל החלטות על התקשרות ע מתכנני ונותני שירותי במקרי הפטורי ממכרז
בפורו מצומצ שנקרא "ועדת מתכנני " .הוועדה כוללת את מנכ"ל העירייה ,הגזבר ,מהנדס
העירייה ועוזר ראש העירייה .החלטות הפורו מתפרסמות בפרוטוקולי שלה.
)א( במהל ,שנת  2006פנה מהנדס העירייה למתכנ א' )להל  המתכנ( וביקש ממנו להכי
פרוגראמה למרכז הספורט העירוני .ב 1.2.07חתמה העירייה ע המתכנ על חוזה לביצוע
עבודות התכנו של מתח הספורט העירוני בס 443,502 ,ש"ח ללא מע"מ.
בבדיקה נמצא כי ההחלטה למסור את עבודות התכנו למתכנ לא התקבלה בפורו של "ועדת
מתכנני " .לא נמצאו בעירייה מסמכי שיצביעו על אופ בחירת המתכנ ועל הנימוקי לכ.,
בתשובתה הסבירה העירייה כי הייתה אמורה לבצע את הפרויקט ולנהלו באמצעות החברה למשק
וכלכלה )להל משכ"ל( ,וחברה זו היא שקבעה את זהות המתכנ .משלא יצאה ההתקשרות הזאת
לפועל המשיכה העירייה את ההתקשרות ע המתכנ.
˙„Â·ÚÏ ÔÎ˙Ó‰ ˙¯ÈÁ· ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÂÏ‡Î ÌÈ¯˜ÓÏ ‰„ÚÈÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ "ÌÈÎ˙Ó ˙„ÚÂ" Ï˘ ÌÂ¯ÂÙ· Ï·˜˙˙ ‰¯ÂÓ‡‰ ÔÂÎ˙‰
)ב( בחוק הרשויות המקומיות )ייעו' משפטי( ,התשל"ו) ,1975להל  חוק הייעו' המשפטי(
נקבע כי רשות מקומית לא תתקשר בחוזה אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על
העסקה.
מבדיקת מסמכי העירייה בנושא לא נמצאו מסמכי המעידי על כ ,שניתנה להנהלת העירייה
חוות דעת משפטית בכתב לפני חתימת ההסכ ע המתכנ.
בתשובתה הסבירה העירייה כי חוק הייעו' המשפטי "אינו חל על ההתקשרות דנ מאחר ומדובר,
בי היתר ,בהתקשרות סטנדרטית ע מתכנ ,אשר ממילא נבחר על ידי המשכ"ל כאמור לעיל".
ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ÈÙÏ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÈË¯„ËÒ ‰ÊÂÁ· ¯·Â„Ó ‰˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚ ,‰ÊÂÁ‰
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‰˜ÒÚ‰ ÏÚ ·˙Î· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ï·È˜ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ· Ú·˜˘ ÈÙÎ ,‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ÈÙÏ
˙¯ÈÁ· È˜ÂÓÈ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
.ÌÈÈÓÈÙ‰ ‰¯˜·‰ È¯„Ò·Â ˙ÂÙÈ˜˘· Ú‚ÂÙ ‡Â‰Â ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „‚ÂÓ ÔÎ˙Ó‰
)ג( בחוזה שנחת בי העירייה ובי המתכנ בפברואר  2007צוי כי "על חשבו שכר התכנו
ישולמו למתכנ תשלומי ביניי לפי התקדמות העבודה ההנדסית בכפו" לתנאי החוזה."...
הבדיקה העלתה שהעירייה אישרה ומסרה למתכנ עבודות בסכו של  151,234ש"ח ,וא" שילמה
לו יותר ממחציתו  וכל זאת עוד לפני שנחת עמו חוזה .עד מועד סיו הביקורת ,יולי ,2009
שילמה העירייה למתכנ את כל הסכו שהתחייבה עליו בחוזה   443,502ש"ח.
יצוי כי המתכנ הגיש לעירייה ביוני  2009חשבו בגי עבודות תכנו נוספות שביצע .ביולי 2009
אישרה העירייה לתשלו סכו של  58,250ש"ח ,וא" הוא שול עוד לפני שנחת חוזה ההגדלה.
ÔÈ‚· ‰¯ÂÓ˙‰ ÌÂÏ˘˙Â ÔÎ˙ÓÏ ˙Â„Â·Ú‰ ˙¯ÈÒÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ È¯„Ò ˙‡ ÌÈ„‚Â ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ÈÙÏ
 : Ì È  Ï · ˜ Ì Ú ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ .2לצור ,בניית מרכז הספורט פרסמה העירייה בשני 2007
 2008מכרזי פומביי שכללו ,בי היתר ,בניית יציע ועבודות פיתוח באצטדיו ,הקמת בריכת
שחיה ועבודות בטו ,עבודות הקמה וגמר של מבני במתח  ,שתילת כר דשא באצטדיו וכ
עבודות שונות במתח הספורט שכללו סלילת כבישי  ,מדרכות ,ביוב ,ניקוז וחשמל.
לפי סעי"  197לפקודת העיריות "עירייה לא תתקשר בחוזה להעברת מקרקעי או טובי ,להזמנת
טובי או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי" .בבסיס הדרישה לקיו מכרז עומדת חובת
הרשות לנהל את ענייניה באופ המעניק שוויו הזדמנויות למציעי ומאפשר לה לבחור את
ההצעה המיטבית.
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפני העירייה חייבת לקיי מכרז פומבי לביצוע עבודות שערכ הכספי
עולה על  584,500ש"ח .6העירייה רשאית להתקשר בחוזה שערכו הכספי עולה על  119,700ש"ח,
אול אינו עולה על  584,500ש"ח במכרז שאינו פומבי .העירייה פטורה מחובת מכרז בחוזי
שערכ הכספי אינו עולה על  119,700ש"ח.
בחוזי שערכ הכספי אינו מחייב מכרז מציי חוזר מנכ"ל משרד הפני כי על העירייה לקבוע
נוהל ולפעול על פיו .על פי נוהל של העירייה ממרס " 2009בקשה להצעת מחיר"  רכישות בסכו
הנע בי  2,000ל 7,000ש"ח בצירו" מע"מ ייעשו באמצעות מנהלי המחלקות ,כאשר לכל פריט
יידרשו לפחות שלוש הצעות מחיר בכתב .רכישות בסכו הנע בי  7,000ל 120,000ש"ח בצירו"
מע"מ ייעשו לאחר קבלת הצעות מחיר במעטפות סגורות .עוד מחייב הנוהל "הכנת מפרט ואומד
מדויק ומסודר" וכ פנייה לארבעה מציעי לכל הפחות .לצור ,קיו הנוהל הוקמה בעירייה ועדת
קניות שתפקידה לדו בהצעות הקבלני ולהגיע להחלטה מנומקת.
__________________
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בסעי" )11א( לתקנות המכרזי נקבע כי לפני תו המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב ראש ועדת
המכרזי בתיבת המכרזי אומד מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.
בסעי"  22לתקנות המכרזי נקבע כי בכפו" לאמור בתקנות תמלי' ועדת המכרזי על ההצעה
הזולה ביותר ,ובלבד שהמחירי המוצעי ה הוגני וסבירי בהשוואה לאומד שהופקד.
האומד המפורט משמש לעירייה קנה מידה עיקרי לבדיקת הסבירות של מחירי ההצעות.
תקנות המכרזי נועדו בי היתר להבטיח את שקיפות הליכי המכרז על פי המטרות שלשמ נקבעה
חובת המכרז  שמירה על טוהר המידות ,התקשרות בעסקה הכדאית ביותר והבטחת שוויו
הזדמנויות .ועדת המכרזי נדרשת לתעד את עבודתה ,לקבל החלטות ולנמק.
)א(  : ‰ Î È ¯ · ‰ ˙ Ó ˜ ‰ביולי  2007פרסמה העירייה מכרז ל"הקמת בריכת שחייה חדשה 
עבודות בטו במתח הספורט בעפולה עילית" .ועדת מכרזי של העירייה החליטה בישיבתה
מ 31.7.07להמלי' על מסירת העבודה לקבל א' )להל  קבל א'( שהגיש את ההצעה הזולה ביותר.
ב 8.10.07חתמה העירייה ע קבל א' על חוזה בסכו של  1,454,753ש"ח כולל מע"מ.
העבודות לבניית בריכת השחייה כללו :עבודות עפר ,עבודות בטו ,מרצפות ורצפות ,קירות,
עמודי ועבודות חשמל .להל עיקרי הממצאי שהועלו בנוגע להקמת הבריכה:
)(1
עבודה.

נמצא שהעירייה הוציאה ב ,17.9.07כשלושה שבועות לפני חתימת החוזה ,צו התחלת

) (2הבדיקה העלתה כי העירייה לא העבירה לקבל את כל תכניות העבודה .עוד עלה כי
המפרט הטכני שהעבירה לו העירייה לא היה של  .רק בעקבות תלונות הקבל על תכניות הלוקות
בחסר פנתה העירייה ודרשה מהמתכנ את השלמת.
)(3
כגו:

בתקנות המכרזי סעי"  (7) 3נקבע כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז במקרי

א .חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה בפרט מפרטי חוזה קיי  ,ובלבד ששיעור הגדלת
ההוצאות לא יעלה על  50%מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיי .
ב .חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה על ידי הוספת פרטי לחוזה קיי  ,ובלבד ששיעור
הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על  25%מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה הקיי  ,או
על  50%מה א המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת.
בבדיקה נמצא כי ב  ,14.1.08בהסתמ ,על החוזה המקורי ,חתמו העירייה וקבל א' על חוזה
להגדלת היק" העבודה בסכו של  727,376ש"ח כולל מע"מ ,שה הגדלה של  ,50%וזאת
כשבועיי לפני אישור מועצת העירייה .החוזה המוגדל כלל בי השאר את הגדלת היק" עבודות
הבטו בסכו של כ 323,000ש"ח כולל מע"מ ,ועבודות שלא נכללו בחוזה המקורי בסכו של
כ 346,000ש"ח כולל מע"מ .החוזה המוגדל הסתכ ב 2,182,129ש"ח כולל מע"מ )להל 
החוזה המוגדל(.
בתשובת העירייה מ) 22.3.10להל  התשובה השנייה של העירייה( נמסר כי "קיי נוהג להגדלת
חוזה המבוסס על חוק חובת המכרזי ותקנותיו והוא :העירייה מכינה הגדלת חוזה ,הקבל חות
על החוזה ,החוזה מועבר לאישור מועצת העיר ,חתימת מורשי החתימה של העירייה על החוזה,
רק בסיו התהלי ,החוזה בתוק"".
יצוי כי בחוזה ההגדלה נרש כי "הסכ זה נער ,ונחת בתארי."14.1.08 ,
מאחר שעל החוזה לא צוי מועד נוס" לחתימתו לא נית לאמת את טענת העירייה כי חתמה עליו
לאחר אישור מועצת העירייה.
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‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÊÂÁ‰ ÍÈ¯‡˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˜.Û˜Â˙Ï ÒÎÂ Ì˙Á Â·˘ ˜ÈÂ„Ó‰ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ „ÈÙ
בתשובתה השנייה של העירייה נמסר כי "בעקבות הביקורת ראש העירייה הנחה לכתוב נוהל
'הגדלת חוזה' ובו יודגש שחתימת מורשי החתימה תלווה בתארי ,החתימה ,ומת תוק" חדש
לחוזה ולמש ,העבודות".
) (4בספטמבר  2008אישרה העירייה ושילמה לקבל א' חשבו מצטבר בתמורה לעבודתו
בסכו של  2,495,683ש"ח כולל מע"מ .מכא שהסכומי שהעירייה אישרה ושילמה לקבל א'
חרגו מסכו החוזה המקורי בכמיליו ש"ח  תוספת של כ 72%לחוזה המקורי.
בתשובתה מסרה העירייה כי "ח סופי אושר ב 12/09וזאת לאחר הטלת קנסות בגי פיגורי
וקיזוזי עקב הוצאות שנגרמו למזמי באשמת הקבל1,842,590 ÏÚ „ÓÂÚ Ô-Á‰ ,ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ .
˘") ."È¯Â˜Ó‰ ‰ÊÂÁ‰ Û˜È‰Ó „·Ï· 27%-Î Ï˘ ‰Ï„‚‰ ‰ÂÂ‰Ó˘ Áההדגשה במקור(
˙‡ Û˜˘Ó ÂÈ‡ ÌÈ¯Â‚ÈÙÂ ˙ÂÒ˜ ÊÂÊÈ˜ ¯Á‡Ï Ï·˜˙Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂ·˘Á· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÏÚÂÙ· ÔÏ·˜‰ ÚˆÈ·˘ ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰
˘È ,Ú¯ÙÂ '‡ ÔÏ·˜Ï ¯˘Â‡˘ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˘Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ,2008 ¯·ÓËÙÒÓ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ‡È‰Â ,È¯Â˜Ó‰ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÂÚÏ 72%-Î Ï˘ ‰Ï„‚‰
.˘„Á Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ˙·ÈÈÁÓ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘· ‰Ï„‚‰˘ ˙ÂÚ·Â˜‰
 : Ë ¯ Â Ù Ò ‰ Ê Î ¯ Ó · ˙ Â  Â ˘ ˙ Â „ Â · Ú Â ¯ Ê Ú È  · Ó ˙ Ó ˜ ‰בינואר 2008
)ב (
פרסמה העירייה מכרז מס'  5/2008ל"עבודות הקמה וגמר מבני במתח הספורט בעפולה
עילית" .אומד העירייה לעבודה האמורה הסתכ בכ 5,713,974ש"ח.
בתקנות המכרזי נקבע כי א ועדת המכרזי החליטה להמלי' בפני ראש העירייה על הצעה
שאיננה הזולה ביותר ,עליה לרשו בפרוטוקול את הנימוקי להחלטתה .ארבעה קבלני הגישו
הצעות למכרז כדלקמ :קבל א' בסכו של  6,172,482ש"ח; קבל ב'   5,227,703ש"ח; קבל ג'
  5,582,177ש"ח; קבל ד'   6,740,710ש"ח .ב 19.2.08הודיע קבל ג' על ביטול השתתפותו
במכרז.
בפברואר  ,2008במהל ,דיו בוועדת המכרזי  ,הודיע מהנדס העיר כי "...בשל שיקולי תקציב
ושיקולי לוח זמני וקידו עבודה החלטנו לחלק את העבודה לשניי " .בסיכו הישיבה המליצה
ועדת המכרזי לקבל את המלצת המהנדס בלי לנקוב בסכו ההתקשרות ע כל אחד מהקבלני .
נמצא כי הקמת של חדרי הספח בס 2,602,121 ,ש"ח נמסרו לקבל ב' ,ועבודות הגמר של מבני
השירותי והמלתחות בס 3,481,558 ,ש"ח לקבל א'.
הצעת קבל א' לא הייתה הזולה בהצעות שנתקבלו .ההפרש בי הצעתו ובי הצעת הקבל הזול
ביותר  קבל ב'  הסתכמה בכ 945,000ש"ח .לפיכ ,מ הראוי היה שוועדת המכרזי תנמק את
ההחלטה להעביר לקבל א' חלק ניכר מהעבודות ,ואול בפרוטוקול הישיבה לא הובאו נימוקי
ועדת המכרזי בעניי זה.
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˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÂÎÒ· ‰·˜ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙Úˆ‰˘ '‡ ÔÏ·˜Ï ˙Â„Â·Ú‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ‰¯ÒÓ ÚÂ„Ó ‰˜ÓÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÏ·˜‰Ó „Á‡ ÏÎ ÌÚ
·.'· ÔÏ·˜ Ï˘ Â˙Úˆ‰Ó ‰·¯‰· ‰¯˜È ‰˙ÈÈ‰ Ê¯ÎÓ
בתשובתה מסרה העירייה כי קבל א' נבחר בגלל התאמתו ללוח הזמני מאחר שכבר פעל בשטח,
והוא קיבל על עצמו "לבצע ולהשלי עבודות גמר של מבני אשר הוא בנה את השלד שלה ";
"קבל ב' נבחר לביצוע הקמת מבני חדשי  ,שלד כולל גמר שלה ".
ÌÁ˙Ó· ˙ÂÓ„Â˜ ˙Â„Â·Ú· ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰Ó ¯˙ÂÈ ‰¯˜È Â˙Úˆ‰˘ ÔÏ·˜Ï ÔÂ¯˙È ˜ÈÚ‰Ï Á¯Î‰· ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡ ‰ÓˆÚÏ˘Î
·.¯˙ÂÈ
להל עיקר הממצאי שעלו מבדיקת העבודות שנמסרו לשני הקבלני :
:('‡ ÔÏ·˜) ˙ÂÁ˙ÏÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ È·Ó Ï˘ ¯Ó‚‰ ˙Â„Â·Ú
)(1
בנובמבר  2008חתמה העירייה על חוזה ע קבל א' לביצוע עבודות הגמר של מבני השירותי
והמלתחות .נמצא כי הקבל החל את העבודות במתח חמישה חודשי לפני חתימת החוזה )יוני
 ,(2008ועד מועד חתימת החוזה שילמה לו העירייה כ 800,000ש"ח.
עוד נמצא ,כי בשל היעדר אמצעי מימו הודיעה העירייה לקבל כבר במאי  2008על ביטול חלק
מהעבודות בסכו של  1,328,011ש"ח שהיו כלולות במכרז ,ועל הקטנת סכו ההתקשרות עמו
לסכו של  2,153,547ש"ח .למרות ההודעה האמורה חתמה העירייה ע קבל א' בנובמבר 2008
על חוזה בסכו של  3,481,558ש"ח לביצוע כל העבודות ,לרבות אלה שבוטלו לכאורה.
עוד נמצא כי למימו העבודות האמורות השתמשה העירייה בכספי תב"רי שלא הייתה לה זיקה
להקמת מרכז הספורט .כ ,למשל הודיע מהנדס העירייה לגזבר ביולי  2008כי לפי סיכו ישיבה
שהתקיימה אצל ראש העיר יש לשריי את התקציב לבניית מרכז הספורט מתב"רי שנועדו לבנייה
של קריה מוניציפאלית וחממה טכנולוגית.
˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ÔÏ·˜‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„ÒÏ ˙„‚ÂÓ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ÈÙÏ „ÂÚ ÂÓÚ ˙Â·˘Á˙‰‰Â
ÈÙÒÎ· ‰˘Ó˙˘‰˘Î ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ 213 ÛÈÚÒÏ „Â‚È· ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.Â„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÌÈ¯"·˙‰
 : ( ' · Ô Ï · ˜ ) Á Ù Ò È ¯ „ Á Ï ˘ Ì ˙ Ó ˜ ‰הבדיקה העלתה כי העירייה מסרה
)(2
לקבל ב' צו התחלת עבודה במרס  ,2008אול רק לאחר יותר מחודש חתמה עמו על חוזה בס,
 2,602,121ש"ח .נמצא כי יו לפני חתימת החוזה ,ב ,9.4.08הודיעה העירייה לקבל על ביטול
חלק מהעבודות שנכללו במכרז בס 763,801 ,ש"ח .למרות זאת חתמה עמו העירייה על חוזה שבו
נכללו ג העבודות ש"בוטלו" ,והוא אכ ביצע ג אות .עוד נמצא כי קבל ב' ביצע עבודות
שהסתכמו ב 339,264ש"ח עוד לפני חתימת החוזה.
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ÈÙÏ „ÂÚ ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï '· ÔÏ·˜Ï ‰‡¯Â‰ Ô˙Ó ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„ÒÏ ˙„‚ÂÓ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á
˙Ó˜‰
)ג(
)˜·:('‡ ÔÏ

ÚÈˆÈ

ÚÂˆÈ·Â

˙Â„Â·Ú

ÁÂ˙ÈÙ

·‡ˆÔÂÈ„Ë

Ï‚¯Â„Î‰

) (1ביולי  2007פרסמה העירייה מכרז לבניית יציע וביצוע עבודות פיתוח באצטדיו .ועדת
המכרזי של העירייה המליצה למסור את העבודה למציע הזול ביותר ,קבל א' ,במחיר
 1,447,949ש"ח כולל מע"מ .ב 10.10.07חתמה העירייה ע קבל א' על חוזה לביצוע העבודה
שכללה בניית יציע ,עבודות עפר ,עבודות בטו ועבודות איטו ואב.
הבדיקה העלתה כי העירייה נתנה לקבל צו להתחלת עבודה עוד ב  17.9.07כחודש לפני חתימת
החוזה עמו.
) (2ב ,14.1.08בהסתמ ,על החוזה דלעיל ,חתמה העירייה ע קבל א' על חוזה להגדלת היק"
העבודות בס 723,975 ,ש"ח כולל מע"מ .העבודות ,שמרבית לא נכללו בחוזה המקורי ,כללו בי
היתר עבודות בטו ובנייה והספקה של מערכות ניקוז והתקנת.
הבדיקה העלתה כי ההגדלה נעשתה ללא אישור מראש של מועצת העירייה .רק ב,3.2.08
כשבועיי לאחר חתימת החוזה על ידי הצדדי  ,אישרה מועצת העירייה את ההגדלה.
בתשובתה הודיעה העירייה כי "התארי ,שכתוב הינו  ,14.1.08הוא תארי ,הדפסת המסמ .,הקבל
חת כמה ימי לאחר אישור מועצת העיר וזאת ב ,3.2.08בהפרש של כשבוע."...
¯Á‡Ó ÏÚÂÙ· ‰ÊÂÁ‰ Ì˙Á Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.¯ÎÊÂ‰˘ ‰Ê ˙ÏÂÊ ¯Á‡ ÍÈ¯‡˙ ‡˘Â ÂÈ‡ ÌÂ˙Á‰ ‰ÊÂÁ‰
) (3סעי" ) 145א( לחוק התכנו והבנייה קובע ,כי "לא יעשה אד אחד מאלה ולא יתחיל
לעשות אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ,לפי העניי היתר לכ,
ולא יעשה אותו בהתא לתנאי ההיתר ...הקמתו של בניי  ...הוספה."...
בבדיקה נמצא כי הקבל החל לעבוד בשטח בספטמבר  ,2007בעוד שרק במרס  2008נתנה
הוועדה המקומית היתר לבניית היציע ולעבודות הפיתוח באצטדיו.
ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ‰ÏÚÙ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘¯„Î ‰ÈÈ· ¯˙È‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ „ÂÚ ÚÈˆÈ‰ ˙Ó˜‰· ÏÈÁ˙‰Ï ÔÏ·˜Ï ‰˙¯Â‰˘Î ‰ÈÈ·‰Â
˘ ˙  : Ï ‚ ¯ Â „ Î ‰ Ô Â È „ Ë ˆ ‡ · ‡ ˘ „ ¯ Î ˙ Ï Èבמאי  2007פרסמה העירייה מכרז
)ד(
לשתילת כר דשא באצטדיו בשטח של כ 8,333מ"ר .ביוני  2007המליצה ועדת המכרזי של
העירייה למסור את העבודה לקבל ו' )להל  קבל ו'( שהצעתו הסתכמה ב 1,503,076ש"ח
כולל מע"מ .ביולי  2007חתמה העירייה חוזה ע קבל ו' .תארי ,סיו העבודה נקבע ל.22.10.07
) (1בהתא לחוזה שערכה העירייה ע קבל ו' התחייב הקבל "לספק ,על חשבונו הוא,
שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות "...כדי להג על כר הדשא מפני פגיעה ונזקי אפשריי
במהל ,העבודות לבניית האצטדיו .הוא התחייב ג לבנות גדר זמנית סביב כר הדשא שנועדה
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למנוע כניסת אנשי וציוד .בפגישה שהתקיימה בדצמבר  2007בהשתתפות מהנדס העירייה ,קבל
ו' ומנהל הפרויקט מטע העירייה סוכ  ,בי היתר ,שלא להקי את הגדר הזמנית .לא ניתנו
נימוקי להחלטה זאת ,על א" שבלא הגדר הזמנית היה כר הדשא חשו" לפגיעה.
בדצמבר  2007פנה מתכנ הדשא בכתב למהנדס העירייה והתריע כי "ללא גידור היק" המגרש,
צפויי נזקי כבדי לכר הדשא שיפטרו לכאורה את קבל הדשא מאחריותו לפילוס המגרש .כמו
כ בהעדר גדר ,צפוי זיהו קרקע המגרש בקרקע מבחו' ע"י כלי ואנשי שיכנסו ויצאו .התנסיתי
כבר במצבי דומי  .חייבי לגדר בגדר אטומה בגובה כ 2מטר א לא רוצי להרוס את אשר
נעשה" .במכתב נוס" מיולי  2008התנה מתכנ הדשא את סיו העבודות לפילוס המגרש בסיו
עבודות הגידור.
בסיכו פגישה שהתקיימה בספטמבר  2008בהשתתפות מהנדס העירייה ,מתכנ הדשא ,קבל ו'
והמפקח על העבודה מטע העירייה הוחלט כי העירייה תיקח על עצמה את בניית הגדר הזמנית
במקו הקבל בתו ,שבוע ממועד הפגישה.
נמצא כי בפועל לא הוקמה הגדר הזמנית ,בניגוד לדעתו של מתכנ הדשא .עוד נמצא כי היעדר
הגדר הזמנית אפשר חדירה של אנשי וציוד לתו ,המגרש ללא אישור ,והדבר גר עיכוב בסיו
העבודות.
„Â‚È· ,‡˘„‰ ¯Î ·È·Ò ˙ÈÓÊ‰ ¯„‚‰ ˙Ó˜‰-È‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ‡˘„‰ ÔÎ˙Ó Ï˘ ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ¯˙‰ Û‡ ÏÚÂ ,‰˜Ó‰ ‡Ï·Â ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÎÒÂÓÏ
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˙ÂÙÒÂ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰Ó¯‚ ÔÎ‡ ,ÍÎÓ ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ˜Ê‰
 : ‡ ˘ „ ‰ ¯ Î Ï Ú Á Â ˜ È Ùביולי  2007החל קבל ו' בבניית כר הדשא בד בבד ע
)(2
בניית יציע האצטדיו ועבודות הפיתוח הסביבתי .בחוזה שנחת ע קבל ו' העוסק בהכנת מפלס
השתית 7נקבע כי "השתית תהודק לצפיפות של  96%לפחות ...רק לאחר הגעה לצפיפות
מכסימלית בכל שטח המגרש ,יאושר המש ,העבודות ...הסטיות המותרות בי מפלסי השטח
המהודק למפלסי המתוכנני לא יעלו על  2 /+ס"מ".
נמצא כי התגלעו חילוקי דעות בי קבל ו' ובי העירייה כלהל :העירייה טענה שהעבודה בוצעה
באיכות ירודה וקצב התקדמותה לא עמד בלוח הזמני שנקבע בחוזה .קבל ו' טע כנגדה שלא
קיבל תכניות בזמ שנקבע ,והיציע נבנה תו ,כדי הכנת כר הדשא .כמו כ האשי את העירייה בכ,
שלא בנתה גדר זמנית מסביב למגרש ,והדבר גר נזק למשטח הדשא.
מדוח ביקורת שקיי מתכנ הדשא ביוני  2008עולה כי "המגרש אינו מפולס ואינו מוכ למשחק.
יש לפלסו לפני פתיחתו אול בכל מקרה רק לאחר שיגודר המגרש" .בנוגע לתחזוקה ולטיפוח
הדשא נכתב" :המשטח אינו מטופח ומתוחזק כפי שנדרש באצטדיוני " .בנובמבר  2008כתב
מהנדס העירייה לקבל ו'" :המגרש אינו מישורי ולא מפולס בסטיות של  8ס"מ" .המהנדס דרש
מקבל ו' ליישר ולפלס את המגרש באופ מידי.
רק בינואר  2009פנתה העירייה לקבל ו' וסיפקה לו מפרט ליישור כר הדשא באצטדיו שהכי
מתכנ הדשא .קבל ו' פעל לשיפור המצב כדי לקבל משטח דשא אחיד ומפולס ,א ,ממדידות
נוספות שנערכו בכר הדשא עולה כי המגרש עדיי לא היה אחיד ומפולס.
__________________
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העירייה פנתה ג לאגרונו ויוע' מדשאות לקבלת חוות דעת מומחה בעניי עבודות הדשא
שנעשו במגרש .בדו"ח שהכי האגרונו בפברואר  2009הועלו ליקויי רבי בשתילת הדשא .כ,
למשל צוי ,כי "בבדיקות שנעשו ע"י מודד מוסמ) ,בתאו ע הקבל( ,לאחר ניסיונות חוזרי
ונשני מצד הקבל ליישר את המגרש ,נמצאו סטיות רבות מכ ,,עד לרמה של פלוס שבעה ס"מ
ומינוס  4ס"מ וכמו כ שקיעות לאור ,תעלות הניקוז של המגרש".
משלא ביצע קבל ו' את עבודות יישור המגרש וטיפוח כר הדשא כנדרש בחוזה ,הודיעה לו
העירייה במרס  2009כי עליו לסלק את ידיו מעבודות ההכנה של כר הדשא באצטדיו .עד למועד
סיו הביקורת שילמה העירייה לקבל ו'  993,569ש"ח כולל מע"מ .הקבל מצידו תבע מהעירייה
סכו נוס" של  335,655ש"ח.

ניהולו והפעלתו של מרכז הספורט
 : ‰ Ï Ú Ù ‰ Â Ï Â ‰ È  .1ביולי  2007אישרה מועצת העירייה את הקמת החברה העירונית
לתרבות ,נופש וספורט בעפולה )להל  החברה העירונית( שתפקידה ,בי היתר ,להפעיל את
הפארק העירוני ואת מרכז הספורט והנופש .בישיבה זו ציי ראש העירייה ,מר אבי אלקב' ,כי
"...מניותיה יהיו בבעלות העירייה .חברה זו תהיה למטרות נופש ,ספורט ותרבות וללא מטרות
רווח" .עוד ציי ראש העירייה ,כי "ההחלטה לגבי גובה התשלו ]של דמי הכניסה[ מחייבת דיו
בפני עצמו" .באותה ישיבה לא הוחלט על כ.,
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת לא הקימה העירייה את החברה העירונית ,והיא הטילה
על חברת "מרכזי לקהילה ולהתחדשות השכונות בעפולה בע"מ" )להל  המרכז הקהילתי(
העוסקת בניהול של מרכזי קהילתיי להפעיל ג את מרכז הספורט.
נמצא כי תהלי ,העברת הניהול והתפעול של מרכז הספורט למרכז הקהילתי נעשה על ידי העירייה
ללא עריכת חוזה שיסדיר את יחסי הגומלי שבי העירייה ובי המרכז הקהילתי .העירייה הסתפקה
בפנייה בכתב של סמנכ"ל מינהל תרבות צעירי וספורט אל גזבר המרכז הקהילתי ביוני .2009
בתשובתה מסרה העירייה ש"תהלי ,הקמת החברה העירונית נמש ,ואנו מקווי שהחברה תאושר
על ידי משרד הפני בקרוב."...
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2010ציי משרד הפני כי במארס  2008שלח אליו
עור ,הדי שייצג את העירייה את בקשת העירייה להקמת החברה .במועד זה ביקש משרד הפני
מהעירייה להעביר לו מסמכי והבהרות לצור ,הקמת החברה .עד מועד מת התשובה לא קיבל
משרד הפני כל תגובה על בקשותיו.
.˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ ˙Ó˜‰ ÍÈÏ‰· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙ÏÈ‰˜‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰ÎÈ¯·‰Â ÔÂÈ„Ëˆ‡‰ ÏÂ‰È ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎÓ ˙‚¯ÂÁ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰ÈÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰ ‡ÏÏ
 : ‰ Î È ¯ · Ï ‰ Ò È  Î È Ó „ ˙ È È · ‚ .2מסיכו עסקה שנחת ביולי  2008בי עיריית
עפולה ובי ממ"י התחייבה העירייה ,בי היתר ,כי מחיר הכניסה למתקני הספורט ייקבע בכפו"
לחוק עזר עירוני ,ושיעורו יהיה סמלי בלבד .ג במכתבי התחייבות של העירייה לממ"י ממועד זה
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הודיעה העירייה כי "השטח של מתח הספורט ישמש כשטח ספורט לתושבי העיר .הכניסה
לבריכה והאצטדיו תהיה כרוכה בתשלו סמלי על פי חוק העזר העירוני )לצור ,אחזקת המתק(
ולא מעבר לכ .",ביוני  2009החלה הבריכה לפעול ,ונקבע כי דמי הכניסה ה חמישה ש"ח
באמצע השבוע ועשרה ש"ח בסופו לתושבי העיר ,ו 25ש"ח למבקרי שאינ תושבי העיר.
נמצא כי העירייה קבעה את עלות הכרטיס בלי שהעלתה לדיו את סוגיית דמי הכניסה לבריכה
בפני מועצת העירייה או בפורו אחר של העירייה ,וא" לא התקינה חוק עזר המסדיר אותה .עד
למועד סיו הביקורת ,יולי  ,2009מועצת העירייה לא דנה ,וממילא ג לא החליטה ,בעניי גובה
דמי הכניסה לבריכה.
העירייה מסרה בתשובתה במרס  2010כי "הבריכה העירונית כמו פרויקטי אחרי מתופעלת ע"י
המרכזי הקהילתיי ולכ לא נדרש חוק עזר או החלטת מועצה בעניי קביעת דמי התשלו .
מועצת העיר חשבה שנכו וראוי כי הבריכה תאופיי כבריכה עממית שהכניסה אליה תהיה
במחירי סבירי  ,זו ההנחיה שנמסרה למרכזיי הקהילתיי ובהתא להנחיה זו נקבעו מחירי
הכניסה לבריכה 5 ,ש"ח ליו חול ו 10ש"ח ליו שבת".
˙˜È˜ÁÏ È"ÓÓÏ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Û‡Â ,‰ÎÈ¯·Ï ‰ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ ÈÂ¯ÈÚ ¯ÊÚ ˜ÂÁ
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

✯
Ô‰ ,Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÙ˘ÂÁ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
·˙‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· .ÌÈÏ·˜‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â· Ô‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ‰„ÈÙ˜‰ „ÈÓ˙ ‡ÏÂ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜ÓÈ
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ÏÚ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜· „ÈÙ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÁÈË·‰ÏÂ ,ÂÏÂ‰È·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯ÈÓ˘· „ÈÙ˜‰Ï ‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ Ï‰Ó‰
˘˙Â„ÒÂÓ È"Ú Â¯˘Â‡Â ÂÁ·˘ ˙ÂÈÎ˙ ÈÙ ÏÚ ˜¯Â Í‡ Â˘ÚÈÈ ÂÏÂ‰È·˘ ÌÈÁË˘· ˙Â„Â·Ú‰
.ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÔÂÎ˙‰

עסקי רבי קהל  רישוי ,פיקוח ואכיפה
 .1חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח) 1968להל  חוק רישוי עסקי ( ,התקנות והצווי שהותקנו
על פיו ,מסדירי את נושא הרישוי של עסקי  .נקבעו בה  ,בי השאר ,אלו עסקי טעוני רישוי,
סוגי רישיונות העסק ,התנאי למת רישיונות ,המורשי לקביעת  ,וכ הדרכי לאכיפת החוק על
מי שמנהלי עסק טעו רישוי בלא רישיו או שלא על פי התנאי שנקבעו.
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בחוק רישוי עסקי נאמר כי שר הפני רשאי לקבוע בצווי אילו עסקי יהיו טעוני רישוי
ולהגדיר  ,כדי להבטיח את קיו המטרות שנקבעו בחוק .בעניי צו שמטרתו להבטיח איכות
נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי ומטרדי  יש להתייע' ע השר להגנת הסביבה; בעניי צו
שמטרתו למנוע סכנות לשלו הציבור ולהג מפני שוד ופריצות  ע השר לביטחו פני ; בעניי
צו שמטרתו להג על בטיחות של הנמצאי במקו העסק או בסביבתו  ע שר העבודה
והרווחה .בעניי מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי וזיהו של מקורות מי בחומרי הדברה,
דשני או תרופות  ע שר החקלאות; בעניי צו שמטרתו להבטיח את בריאות הציבור ,לרבות
תנאי תברואה נאותי  ע שר הבריאות .שר הפני רשאי להגדיר בצווי מה עסקי טעוני
רישוי ג כדי להבטיח שיקוימו בה הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי הכבאות.
בחוק רישוי עסקי נקבע כי רשות הרישוי לעסק טעו רישוי בתחו רשות מקומית הוא ראש
הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ .,על פי החוק לא תית רשות רישוי רישיו לעסק טעו
רישוי ,אלא א כ נית לכ ,אישור מאת השר או השרי שיש להתייע' את בעניי )ראו לעיל( ,או
מאת מי שהשרי הסמיכו לכ) ,להל  נותני האישורי ( .הבקשה לרישיו עסק תוגש לרשות
הרישוי ,וזו  א לא החליטה לדחותה  תעביר אותה לנותני האישורי לקבלת אישור המוקד .
עוד נקבע בחוק רישוי עסקי כי רשות הרישוי ונותני האישורי רשאי להתנות את מת הרישיו
או האישור ,לפי העניי ,בתנאי מיוחדי שיש לקיימ )לפני שיינת הרישיו או אחרי שכבר
נית( ,וה רשאי להוסי" תנאי לרישיו שנית כדי לקד את מטרות הרישוי.
 .2על פי חוק רישוי עסקי ראש עיריית עפולה ,מר אבי אלקב' ,הוא ראש רשות הרישוי
בתחו עיריית עפולה .רשות הרישוי בעיר פועלת באמצעות היחידה לרישוי עסקי )להל 
היחידה( .מתפקידה של היחידה להבטיח את מילוי הוראות החוק ,התקנות והצווי שהותקנו על
פיו ,ואת מילוי התנאי למת רישיונות עסק שקבעה או שקבעו הוועדה המקומית ,רשות הכבאות
ונותני האישורי האחרי  .במת רישוי למפעלי ולעסקי מזו ובפיקוח עליה מעורבי ג מנהל
מחלקת איכות הסביבה ,תברואנית העירייה והרופאה הווטרינרית העירונית.
בינואר  2004הכינה העירייה נהלי להסדרת דרכי הביצוע של הלי ,הרישוי שכללו הגדרת
התפקידי והסמכויות של העוסקי ברישוי עסקי  ,בפיקוח עליה ובסדרי עבודת  .בי היתר
הוגדרו מעמדו ותפקידיו של הפקח המסייע ליחידה.
היועצת המשפטית של העירייה הוסמכה על ידי היוע' המשפטי לממשלה לשמש תובעת מטעמו
בענייני אלו .בעקבות הדוחות שהתקבלו ממנהלת היחידה מגישה היועצת המשפטית של
העירייה לבית המשפט כתבי אישו על ניהול עסקי ללא רישיו או שלא בהתא לתנאי
שנקבעו.
 .3לפי נתוני היחידה ,בסו" יוני  2009פעלו בתחו העירייה  1,091עסקי טעוני רישיו עסק
לפי החלוקה הבאה 394 :עסקי בתחו המזו )כ (36%ובה חנויות לממכר מזו ,מסעדות
ומאפיות;  191עסקי )כ (18%של מפעלי מלאכה ומחצבי ;  173עסקי )כ (16%בתחו רכב
ותעבורה;  17תחנות דלק ואנרגיה לשירות הציבור; והיתר  עסקי בתחומי של נופש וספורט,
חקלאות ובעלי חיי .
בבדיקה עלה כי ביוני  2009פעלו  254מהעסקי האמורי )כ (23%ללא רישיו עסק .ל 49מה
לא היה אישור מטע רשות הכבאות ,ל 82לא היה אישור מטע הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה .לשאר העסקי שפעלו ללא רישיו עסק ) (123לא היה אישור מטע משרד הבריאות ,או
הגנת הסביבה או המשטרה או כל גור רישוי אחר.
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ע העסקי טעוני הרישוי שפעלו ללא רישוי נמני עסקי גדולי שקהל רב מבקר בה לש
קניות ,קבלת שירותי  ,עינוג וכיוצא באלה )להל  עסקי רבי קהל( .אנשי רבי עלולי להיפגע
א לא יקוימו בה  ,בי השאר ,סדרי נאותי של תברואה ,בטיחות וביטחו ושמירה על איכות
הסביבה .לפיכ ,חשוב להבטיח שה הסדירו את רישיו העסק שלה  ,וה עומדי בתנאי
הרישיו.
בתשובתה מסרה העירייה כי אפשרה לעסקי חדשי לפעול ללא רישיו עסק לתקופה שהגיעה
עד שישה חודשי  ,כדי שיוכלו להשלי את דרישות הרישוי .עוד מסרה העירייה כי "בעקבות
דו"ח הביקורת הורתה הנהלת העירייה לשנות את הנהוג ונכתב נוהל בעניי למת היתר זמני בכתב
לעסקי בתחילת דרכ ".
יצוי כי בחודשי ינוארפברואר  2010פעלה העירייה להסדרת רישוי עסקי רבי קהל טעוני
רישוי על ידי מת היתר זמני לשנה )במרבית המקרי ( ,כדי לאפשר לה לעמוד בתנאי שקבעו
נותני האישורי .
בתשובת משרד הפני למשרד מבקר המדינה מינואר ) 2010להל  תגובת משרד הפני
הראשונה( צוי בי השאר כי "אחוז העסקי ללא רישיו בעירית עפולה ) (23%הינו אחוז טוב
מאד  ...ע זאת אי ספק שיש עוד מה לשפר".
משרד מבקר המדינה בדק את הלי ,הרישוי ,הפיקוח והאכיפה של כמה עסקי רבי קהל ולהל
עיקר הממצאי :

עסקי רבי קהל בבעלות העירייה
עלפי סעי" )3ב( לחוק רישוי עסקי " ,עינוג ציבורי" הוא ,בי היתר ,הצגות של תיאטרו או
קולנוע ,דיסקוטק ,מופעי מחול ,ריקודי  ,משחק או ספורט וכל עינוג כיוצא באלה ,בי שהוא
בתמורה ובי שלא בתמורה .עסק של עינוג ציבורי טעו רישיו עסק.
על פי תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א) 2000להל תקנות הרישוי( תוקפו של
רישיו עסק לתיאטרו הוא שנה אחת בלבד .על פי צו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי(,
התשנ"ה ,1995הפעלת תיאטרו טעונה אישור של השר לביטחו פני לש מניעת סכנות לשלו
הציבור ,אישור של שר הבריאות לש הבטחת בריאות הציבור ,אישור מהוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה בדבר קיו דיני הנוגעי לתכנו ובנייה וכ אישור מרשות הכבאות.
 : ( Ï Î È ‰ ‰ - Ô Ï ‰ Ï ) ‰ Ï Â Ù Ú È  Â ¯ È Ú ‰ ˙ Â · ¯ ˙ ‰ Ï Î È ‰ .1ההיכל מכיל
כ 650מקומות ומשמש אול קולנוע ותיאטרו .הועלה כי ב 30.3.03הוציאה היחידה היתר זמני
לניהולו למש ,שלושה חודשי  ,דהיינו עד יוני  ,2003וזאת עד להשלמת דרישותיה של שירותי
הכבאות למניעת דליקות במקו  .ב 12.2.04העבירה היחידה לכל גורמי הרישוי בקשה נוספת של
היכל התרבות לקבלת רישיו עסק.
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נמצא כי רשות הכבאות דחתה את הבקשה מאחר שבהיכל "אי מס ,מי תקני" .8ביולי  2007שוב
העבירה היחידה לכל גורמי הרישוי את בקשת היכל התרבות לקבל את אישור המוקד  ,ואול
רשות הכבאות דחתה את הבקשה.
רשות הכבאות מסרה בתשובתה מ) 7.3.10להל  תשובת רשות הכבאות( כי בנובמבר 2007
הותק מס ,מי ותוקנו ליקויי רבי .
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת המשיכה העירייה להפעיל את ההיכל על א" שרשות הכבאות לא
אישרה את הפעלתו ,משו שלא מילאו אחר כל דרישותיה.
‰¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ ‡È‰˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰È‡Â ÏÎÈ‰· ÛÒ‡˘ ·¯‰ Ï‰˜‰ ˙‡ ˙ÎÒÓ ‡È‰ ÍÎ· .ÌÈ˘ Ú·˘ ‰Ê ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï
.Â˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ
בתשובתה מסרה העירייה כי נתנה להיכל רישיו עסק זמני לשנה ,מינואר  2010עד ינואר ,2011
לצור ,בחינת עמידתו של ההיכל בדרישותיה של רשות הכבאות.
 : ( Ê Î ¯ Ó ‰ - Ô Ï ‰ Ï ) ˜  Ê Â Ù ˙ È · È ˙ Ï È ‰ ˜ Ê Î ¯ Ó .2המרכז משמש לעריכת
מופעי וירידי  ,ומתקיימות בו פעילויות חברתיות כגו הצגת חפצי אמנות וחוגי  .כמו כ הוא
משמש אול קולנוע.
בבדיקה נמצא כי המקו פועל ללא רישיו עסק למעלה מארבע שני  .להל הפרטי :
ביולי  2004נתנה היחידה רישיו עסק להפעלת המרכז עד דצמבר  2005א" שבשתי ביקורות
תקופתיות שקיימה רשות הכבאות ,ביולי  2003ובדצמבר  ,2004לא מולאו דרישותיה וביניה:
התקנת מערכות התרעה וגילוי אש והשלמת ציוד לעמדות כיבוי אש.
בדצמבר  2005וביולי  2007פנתה היחידה לרשות הכבאות וביקשה לקבל את אישורה המוקד
למת רישיו עסק .התברר שהרשות שבה והתנגדה למת רישיו עסק למרכז.
ÏÚ ˜ÊÂÙ ˙È· È˙ÏÈ‰˜‰ ÊÎ¯ÓÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‰˙˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙Â˘È¯„ Ï˘ ÔÈÂÏÈÓ ‡ÏÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÚÙ‰ .˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙Â˘È¯„ Â‡ÏÂÓ ‡Ï˘ Û
‡.¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ ‰Ï
רשות הכבאות מסרה בתשובתה כי " נית ארכה לביצוע...יתר הדרישות."...
העירייה מסרה בתשובתה כי "בינואר  2010התקבל אישור הכבאות וכעת יש למוסד אישור עסק
לשנה".
 : ( Ë ¯ Â Ù Ò ‰ Ï Î È ‰ - Ô Ï ‰ Ï ) È  Â ¯ È Ú ‰ Ë ¯ Â Ù Ò ‰ Ï Î È ‰ .3היכל הספורט
המופעל באחריות העירייה כולל מגרש כדורסל ,יציע ישיבה לאורחי  ,חדרי שחקני והלבשה,
חדר שופטי  ,חדר כושר ,שירותי  ,מקלחת ומחס .היכל הספורט שוכ בסמו ,לבית הספר
"אורט" ,ומשמש אול ספורט לתלמידי בית הספר בשעות הבוקר .בשעות הערב משתמשי בו
בעיקר למשחקי כדורסל.
__________________
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בדצמבר  2005התנגדה רשות הכבאות למת רישיו להיכל הספורט בשל "אי ביצוע דרישות כיבוי
אש" .בפברואר  2006לא אישרה המשטרה את הבקשה לרישיו עסק כי היכל הספורט "לא עומד
בתנאי  ,במקו אי בדיקה של מהנדס בטיחות/קונסטרוקטור".
בבדיקה נמצא שהעירייה הפעילה את היכל הספורט ללא רישיו בי השני  20092004כלהל:
מדצמבר  2005עד מר'  ;2006מיוני  2006עד אוקטובר  ;2007מינואר  2009ועד סיו הביקורת
המשי ,היכל הספורט לפעול ללא רישיו עסק.
ÔÓÂÈ˜ ‡ÏÏ ÈÂ¯ÈÚ‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ÏÎÈ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Û˙˙˘Ó‰ ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â˙ÂÁÈË· ˙‡ ˙ÎÒÓ ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ ˙Â‡¯Â‰ Ï
·.ÏÒ¯Â„Î‰ È˜Á˘Ó
בתשובתה מסרה רשות הכבאות כי טר מולאו דרישותיה ,א ,נתנה ארכה לבצע אות עד ינואר
.2011
מתשובת העירייה עולה כי נתנה להיכל הספורט רישיו זמני עד ינואר  ,2011בכפו" לביצוע
דרישות רשות הכבאות.
בתשובת משרד הפני הראשונה צוי בי השאר כי "סעי"  36בחוק רישוי עסקי מציי כי עסקי
בבעלות העירייה חובה עליה לעמוד בדרישות החוק )נותני האישור( א" כי אי חובה להוציא
רישיו עסק ,ואי עמידה בתנאי ובדרישות החוק כמוהו כהפרת התנאי ברישוי עסקי וחובה זו
מוטלת על הרשות המקומית".

✯
ÏÎ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˙ÂÏÚ··˘ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï ¯Â˘˜‰

עסקי רבי קהל שלא בבעלות העירייה
 : ˙ Â Á Ó ˘ Ì Ï Â ‡ .1היחידה נתנה לאול שמחות רישיו עסק לתקופה שמנובמבר  2004
דצמבר  .2007במהל ,שנת  2006הפעיל בעל האול ג שירותי הסעדה )קייטרינג( ללא רישיו
עסק.
באוקטובר  2007הגישו הבעלי בקשה לרישיו עסק ,אול משרד הבריאות דחה את בקשת
מאחר שבביקור שקיי המפקח לבריאות הסביבה מטע משרד הבריאות בפברואר  2008נמצאו
ליקויי תברואתיי  ,ה במטבח וה בחדר הקירור וההקפאה .ג רשות הכבאות דחתה את
הבקשה ,כי לא מולאו הדרישות לציוד לכיבוי אש במקו  .המשטרה א" היא סירבה לאשר את מת
רישיו העסק .יוצא אפוא שהאול פעל ללא רישיו עסק מינואר  2008ואיל.,
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בתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מפברואר ) 2010להל  תשובת משרד הבריאות(
נמסר כי לאחר שתוקנו הליקויי אושרה הבקשה לרישיו עסק בדצמבר .2009
בתשובת רשות הכבאות נמסר כי " אי התנגדות לרשות הכבאות שרשות הרישוי תנפיק רשיו
עסק ...בכפו" לתנאי שעל בעל העסק למלא.."...
בתשובת המשטרה מינואר ) 2010להל  תשובת המשטרה( נמסר כי "העסק לא הומל' לאישור
על ידי המשטרה בשני  ... 20092007בתארי 17.1.10 ,העסק הומל' לאישור".
בתשובתה מסרה העירייה כי באוקטובר  2009הגישה התובעת העירונית כתב אישו נגד בעל
האול  ,ובינואר  2010הרשיע אותו בית משפט השלו  ,גזר עליו קנס כספי והוציא צו לסגירת
העסק תו 30 ,יו .
‡ÏÏ ˙ÂÁÓ˘‰ ÌÏÂ‡ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ‰ÚÓ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯.ÌÈÈ˙˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È
 : È ¯ Á Ò Ó Ê Î ¯ Ó .2במרכז המסחרי פועלות חנויות רבות ,ושטחו הפעיל מתפרש על כ
 2,200מ"ר .על פי התוספת לצו הרישוי מרכז מסחרי טעו אישור מטע המשרד לאיכות הסביבה,
משרד הבריאות ,רשות הכבאות והמשטרה .על פי תקנות הרישוי תוק" רישיו עסק למרכז מסחרי
הוא שנה אחת בלבד.
הביקורת העלתה כי בשני  2006ו 2007לא חידשה היחידה את הרישיו למרכז המסחרי מאחר
שלא מילא אחר דרישות רשות הכבאות והמשטרה .מכא שבמש ,שנתיי פעל המרכז המסחרי
ללא רישיו עסק.
רק בדצמבר  2007הגישה התובעת העירונית כתב אישו נגד מפעילי המרכז המסחרי .בעליו
הועמדו למשפט ,ובנובמבר  2008הטיל עליה בית המשפט קנס כספי בסכו של  2,500ש"ח.
עוד עלה בבדיקה כי היחידה נתנה למרכז המסחרי רישיו עסק זמני לשנת  2008בעקבות אישורה
של רשות הכבאות ,בתנאי שהמרכז המסחרי ימלא אחר דרישותיה של הרשות .ואול בספטמבר
 2008התנגדה רשות הכבאות למת רישיו עסק למרכז המסחרי מאחר שהתברר כי דרישותיה לא
מולאו.
רשות הכבאות מסרה בתשובתה כי "לאחר התחייבות וביצוע דרישותינו נית אישור סופי ב."2009
עד סיו הביקורת המשי ,המרכז המסחרי לפעול ללא רישיו עסק.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי החל בספטמבר  2009הוחל בביצוע שיפוצי
במרכז המסחרי ונית לו אישור זמני עד פברואר  2010בתנאי שיעמוד בתנאי הרישוי.
˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ È¯ÁÒÓ‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰¯˘Ù‡˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó
 : ( ‰  Á ˙ ‰ - Ô Ï ‰ Ï ) ˙ È ¯ Â · È ˆ ˜ Ï „ ˙  Á ˙ .3על פי צו הרישוי להפעלת תחנת
דלק ולאחסו דלק בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( התשל"ז) 1976להל
 תקנות אחסנת נפט( דרושי האישורי האלה :אישור השר להגנת הסביבה להבטחת איכות
סביבה נאותה ומניעת מפגעי ומטרדי ; אישור השר לביטחו פני למניעת סכנה לשלו הציבור
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והגנה מפני שוד והתפרצות; אישור שר העבודה והרווחה להגנת בטיחות של הנמצאי במקו
העסק או בסביבתו )סמכותו הועברה לשר התעשייה ,המסחר והתעסוקה( ואישורי של הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה ושל רשות הכבאות ,לפיה קוימו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה
ולרשות הכבאות .כמו כ נדרש אישור של משרד התחבורה ומע"צ מכוח תמ"א ) 18תכנית מתאר
ארצית לתחנות הדלק( ,כדי להבטיח שדרכי הגישה אל התחנות מרווחות ובטוחות דיי.
)א( בתחו העירייה פועלות  17תחנות דלק הטעונות רישיו עסק .בבדיקה נמצא כי ארבע מה
פועלות ללא רישיו עסק.
)ב( בנובמבר  2004הגישו מפעילי תחנת דלק ציבורית בקשה לרישיו עסק ,וב4.12.04
הוציאה רשות הכבאות אישור זמני לשלושה חודשי בלבד  עד מרס .2005
בבדיקה נמצא כי העירייה נתנה רישיו עסק להפעלת תחנת הדלק לתקופה של כשלוש שני ,
מנובמבר   2005ספטמבר  ,2008ללא אישורה של רשות הכבאות .עוד נמצא כי תחנת הדלק
המשיכה לפעול במועד הביקורת בלי שהיה בידה רישיו עסק בתוק".
„ÂÚ· ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ï ÂÙ˜Â˙˘ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‰˙ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯˘.„·Ï· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ‰¯˘È‡ ˙Â‡·Î‰ ˙Â
È„Î ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ‰ ˜Ï„‰ ˙Á˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÚÂÓÏ
בתשובת העירייה נמסר כי "נפלה טעות בתו לב כאשר במקו שלושה חודשי נרשמה התניה
לשלוש שני " .עוד עולה מתשובת העירייה כי התקבל אישור של רשות הכבאות בספטמבר ,2009
ואול העירייה טר נתנה רישיו עסק לתחנת הדלק.

פיקוח על עסקי
אחד מתפקידי העירייה הוא לפקח על העסקי הפועלי בתחומה ולוודא שה יופעלו א ,ורק א
עמדו בתנאי הרשויות המאשרות ,ויש לה רישיו עסק בתוק" .הפיקוח נעשה באמצעות פקחי
שמתפקיד לבקר בעסקי ולבדוק א מילאו בעלי העסקי אחר תנאי הרישיו ולאתר עסקי
הפועלי ללא רישיונות עסק .כמו כ עליה להתריע על ליקויי שהועלו בבדיקה ולעקוב אחר
תיקונ  ,ולהגיש דוח לצור ,הכנת כתב אישו במקרי של עבירות.
בעירייה ישנ כמה בעלי תפקידי העוסקי בפיקוח על העסקי כלהל :פקחי  ,מנהל מחלקת
איכות הסביבה ,תברואנית העירייה והרופאה הווטרינרית של העירייה.
על פי סדרי מינהל תקי יש לקיי פיקוח סדיר ושיטתי על כל העסקי טעוני הפיקוח .לש כ ,על
היחידה להכי תכנית פיקוח המבוססת על רשימת העסקי טעוני הפיקוח בעיר ולקבוע את סדרי
הביקורי בעסקי במחזוריות סבירה .על היחידה לתעד באופ סדיר את מועדי הביקורת שהיא
מקיימת ואת תוצאותיה.
נמצא כי לפקחי לא היו תכניות לביקורת סדירה בעסקי  ,וה לא קיימו רישו מרוכז של פרטי
הביקורי  .לפיכ ,לא נית לדעת מה היה היק" הפיקוח שקיימו הפקחי  .עוד נמצא כי הפקחי לא
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נהגו לאתר עסקי הפועלי ללא רישיו ,או עסקי הפועלי על א" שהוצא נגד צו סגירה 
וממילא לא דיווחו ליחידה על עסקי הפועלי ללא רישיו עסק.
הועלה כי בשנת  2007רשמו הפקחי כ 30דוחות ובשנת  2008כ 20דוחות .בתשובתה הסבירה
העירייה ש"כיו מועסק במחלקת הרישוי פקח אחד ,אשר עתיד לעבור בקרוב הכשרה מקצועית
בתחו רישוי עסקי " .עוד ציינה העירייה שהפקח עובד על פי נוהל עבודה ותכנית עבודה שנתית.
ÁÂ˜ÈÙ È„·ÂÚ ¯È˘Î‰Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰‚‡„ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÈÚÓ‰ ÍÓÒÓ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È˜È˙·˘ ÏÚ ÔÎÂ ,„·Ï· „Á‡ Á˜Ù ˙˜ÒÚ‰· ‰˜Ù˙Ò‰Â
.ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓÏ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ
 : Ô Â Ê Ó È ˜ Ò Ú Ï Ú È ˙ ‡ Â ¯ · ˙ Á Â ˜ È Ùעסקי מזו שאינ שומרי על תנאי תברואה
נאותי עלולי לסכ את בריאות הציבור ,ולכ נודעת חשיבות לפיקוח ולבקרה הדוקי על
פעילות .
בסעי"  4לפקודת בריאות הציבור )מזו( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג) 1983להל  פקודת הבריאות(,
נקבע כדלקמ" :מפקח רשאי ...להשיג ,בדר ,שנקבעה בתקנות ,כל דוגמת מזו" וכ "להיכנס
לחצרי שמוכרי בה מזו כדי להשיג דוגמאות לאנליזה או כדי לברר א מפירי ש פקודה זו
או תקנות שלפיה" .בפקודת הבריאות הוגדר "מפקח"" :תברוא או מפקח של רשות מקומית
שמועצתה הסמיכה אותו לגבי חצרי שבתחומה".
בסעי" ) 8ד( לפקודת הבריאות נקבע" :נתגלה מתו ,בדיקה או אנליזה כאמור ,כי מזו כלשהו
עלול להזיק לבריאותו של אד  ,או שאינו ראוי למאכל אד  ,מחמת רקב ,הזדהמות או כל סיבה
אחרת ,רשאי רופא ממשלתי 9לפסול את המזו ולצוות להשמידו או למנוע באופ אחר את
השימוש בו למאכל אד ; הודעה על כ ,תישלח לבעל המזו לפני ביצועו של הצו ,או לאחריו לפי
ראות עיניו של הרופא" .בסעי"  9לפקודת הבריאות נקבע" :רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול
דוגמאות מפע לפע  ,לפי הצור ,,כדי להבטיח מכירת מזו טהור ואמיתי".
הועלה כי ביוני  2009פעלו בעיר  394עסקי בתחו המזו 128 ,מה ללא רישיו עסק.
בבדיקה הועלה כי המפקחי לא נטלו דגימות מזו מהעסקי כנדרש בפקודת הבריאות.
תברואנית העירייה מקיימת ביקורות בעסקי העוסקי במזו ,מדריכה אות ומנסה לקד את
הלי ,הרישוי בכל הנוגע לקיו דרישות משרד הבריאות .בעקבות הביקורות רושמת התברואנית
דוחות על ליקויי בעסקי  ,והעתקיה מתויקי לרוב בתיקי הרישוי .10התברואנית עובדת
בשיתו" פעולה ע לשכת הבריאות הנפתית של משרד הבריאות )נפת יזרעאלעפולה במחוז
הצפו(.
בפיקוח על עסקי מזו מ החי עוסקת הרופאה הווטרינרית של העירייה .בי יתר תפקידיה היא
אחראית על מת רישיו עסק לאטליזי  ,לחנויות לממכר דגי ולמסעדות ולפיקוח עליה על ידי
ביצוע בדיקות וטרינריות מפע לפע  .בסמכותה לפסול מזו שעלול להזיק לבריאות הציבור ,או
__________________
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שאינו ראוי למאכל אד  .כמו כ היא בודקת מזו מ החי המובא לעפולה מתחומה של רשות
מקומית אחרת.
בבדיקה נמצא כי הביקורי של הרופאה הווטרינרית נעשו באופ אקראי ולא על פי תוכנית עבודה
מסודרת ושיטתית .בעקבות הביקורי רשמה הרופאה הווטרינרית דוחות על ליקויי בעסקי .
נמצא כי העתקי הדוחות לא תויקו תמיד בתיקי הרישוי.
עוד נמצא שרשימות העסקי טעוני הפיקוח בתחו העיר שהיו בידי הרופאה הווטרינרית עודכנו
רק לפברואר  ,2007ולכ לא כללו את כל העסקי שהייתה אמורה לפקח עליה .
הבדיקה העלתה כי באפריל  2009פעלו בתחו העירייה כ 25מסעדות ובתי אוכל ללא רישיו
עסק.
בתשובתה מסרה העירייה כי "הפיקוח והאכיפה על עסקי מזו חלי על משרד הבריאות והווטרינר
העירוני .יצוי כי בחודשי האחרוני הוחלפה הווטרינרית העירונית .הווטרינר החדש יכי תוכנית
עבודה מסודרת לביקורת בעסקי מזו בשיתו" ע רישוי עסקי ".
,ÈÏ˘¯ ‰È‰ ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ„ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ì˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ˙ÂÈ˙Â‡È¯· ˙ÂÎÒÏ Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙‡ Û˘ÁÂ
.˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˜ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ ‰˙ÂÎÓÒ

פעולות אכיפה כנגד עסקי הפועלי ללא רישיו עסק
 : Ì Â ˘ È ‡ · ˙ Î ˙ ˘ ‚ ‰ È  Ù Ï ‰ Ù È Î ‡ ˙ Â Ï Â Ú Ù .1חוק רישוי עסקי מעמיד
לרשות רשויות הרישוי אמצעי שביכולת לנקוט כנגד בעלי עסקי הפועלי ללא רישיו עסק
עוד בטר הוגש נגד כתב אישו  (1) :לבקש מבית המשפט צו מניעת פעולות א "נעשו
במקו פלוני פעילות הכנה לצור ,ניהול עסק טעו רישוי מבלי שנית רישיו או היתר זמני או
בסטייה מ הרישיו או ההיתר הזמני" (2) .להוציא צו הפסקה מינהלי לעסוק בעסק "א בסגירת
החצרי וא בכל דר ,אחרת הנראית ...מתאימה בנסיבות העניי כדי להביא לידי הפסקה של
ממש בעיסוק" .צו הפסקה מינהלי תק" ל 30יו א לא בוטל לפני כ על ידי מי שהוציא אותו או
על ידי בית משפט .נית להארי ,את תוקפו ב 30ימי נוספי  ,א הוגש לבית המשפט כתב
אישו בשל העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו .אמצעי אלה נועדו להפסיק לאלתר את
הפעלתו של עסק הפועל ללא רישיו או את ההכנות להפעלתו.
הביקורת העלתה כי רשות הרישוי לא הפעילה את אמצעי האכיפה העומדי לרשותה נגד עוסקי
ללא רישיו עסק ,לרבות עסקי מזו.
בתשובתה מסרה העירייה כי "השימוש בכלי האכיפה הינו מבוקר ואינו גור" ונעשה רק במקרי
של סכנה חמורה וממשית כתוצאה מפעילות העסק ...כעיר מסחר רצינית באה לקראת עסקי
ומכווינה אות ע ליווי צמוד של מחלקת רישוי עסקי ."...
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ÔÈ·Â ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ „„ÂÚÏ ‰Âˆ¯ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ Ô‚‰Ï È„Î ,Â˙Â‡ ÌÈÈ˜Ó ‡Ï˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰˙·ÂÁ
·.Â˙Â‡È¯·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË
 : ‰ ¯ È ‚ Ò Â ˆ Ï ˙ Â ˘ ˜ · Â Ì Â ˘ È ‡ È · ˙ Î ˙ ˘ ‚ ‰ .2חוק רישוי עסקי קובע
שעיסוק ללא רישיו או היתר זמני ,איקיו תקנות או איקיו תנאי רישיו או היתר זמני ה
עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס .האמצעי העיקרי לאכיפת הוראות החוק על עסקי
המבצעי עבירות הוא הגשת כתב אישו נגד הבעלי והמנהלי של העסק.
בחוק נקבע כי בית המשפט שהוגש לו כתב האישו רשאי לתת ,בי היתר ,צו להפסקת העיסוק
בעסק ,לצוות על הימנעות בעסק מכל פעולה שתפורט בצו ,או לצוות שלא ינוהל בחצרי נשוא
האישו עסק טעו רישוי ללא רישיו או היתר זמני כדי )להל  צו סגירה( .תוקפו של צו הסגירה
יפקע ע ביטול כתב האישו או מת גזר הדי ,או במועד שבו זוכה הנאש זיכוי סופי ,או בכל
מועד קוד שנקבע בצו.
בבדיקה עלה כי התובעת העירונית הגישה כתבי אישו מועטי יחסית למספר העסקי )(254
שפעלו ביוני  2009ללא רישיו עסק .כ ,למשל הוגשו בשנת  33  2005כתבי אישו ; בשנת 2006
  ;48בשנת  ;56  2007ובשנת  2008הוגשו  14כתבי אישו בלבד כנגד עסקי שפעלו ללא
רישיו עסק.
בבדיקת תיקי הרישוי של עסקי טעוני רישוי שפעלו ללא רישיו עסק בינואר  2009נמצא
שהיחידה לרישוי עסקי לא פנתה כלל ליועצת המשפטית לעירייה שתגיש כתבי אישו נגד
עסקי אלו .ביניה תחנות דלק ,עסקי מזו ועסקי אחרי  .בתיקי לא נרש נימוק לכ.,
הבדיקה העלתה שבעת הגשת כתבי אישו לא נהגה העירייה לבקש צו סגירה מנהלי נגד אות
עסקי  ,ואלה המשיכו לפעול במש ,כל תקופת ההלי ,המשפטי.
בתשובה מסרה העירייה כי התובעת העירונית מקבלת פניות רבות שבעקבותיה נשלחי מכתבי
שימוע לבעלי העסקי  ,ובמקרי רבי ה ממריצי אות לפעול לקידו הליכי הרישוי .עוד
ציינה העירייה שבשנת  2009הועברו כ 53תיקי להלי ,משפטי ,והתקבלו תשעה צווי סגירה
כנגד עסקי שפעלו שלא כדי.
‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· „‚ ˙Â˘ÈÁ· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯.‰ÓÂÁ˙· ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È

מחשוב מאגר המידע של יחידת רישוי העסקי
תקנות הרישוי עוסקות ג בנושאי אלה :אופ הגשת הבקשה לרישיו או להיתר זמני והמסמכי
שיש לצר" לבקשה; סמכות רשות הרישוי שלא לקבל בקשה שחסרי בה מסמכי ; מת אישור
בכתב על קבלת בקשה וחובתה של רשות הרישוי לנמק סירוב להעניק רישיו או היתר זמני.
קציבת מועדי לפעולות אלה) :א( העברת הבקשה מרשות הרישוי לנות האישור; )ב( מת
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תשובתו של נות האישור; )ג( מת ההחלטה של רשות הרישוי בדבר הבקשה וחובת ההנמקה
של רשות הרישוי כאשר היא מסרבת להעניק רישיו או היתר זמני.
הועלה כי ביחידה נמצאי תיקי רישוי לכל העסקי שביקשו רישיו עסק ,ובה תויקו המסמכי
הנוגעי לאותו עסק .בשנת  2004החלה היחידה לנהל מאגר מידע ממוחשב שבו נרשמי העסקי
שידוע לה כי ה פועלי בתחומה ,בציו העסקי הטעוני רישוי )להל  המאגר הממוחשב(.
מנהלת היחידה מעדכנת את המידע הממוחשב בנוגע לפעילות שנעשתה בתחו העסקי הטעוני
רישוי.
בבדיקה נמצא כי המאגר הממוחשב אינו כולל את כל המידע הדרוש לתהלי ,הרישוי של כל אחד
מהעסקי טעוני הרישוי .כ ,למשל חסרו במאגר נתוני כגו :התנאי שהתנו נותני האישורי את
אישור לרישיו העסק ,הביקורי שנעשו בעסק והפעולות שננקטו בעקבותיה  .נמצאו מקרי
שבה היעדר המידע במאגר הממוחשב מנע את השלמתו של הלי ,הרישוי ואת המעקב אחרי
פעולות האכיפה.
כדי ליעל את פעילות היחידה ולהגביר את התיאו בי מחלקות העירייה השונות ,מ הראוי היה
שהמאגר הממוחשב של היחידה יקושר ,בי היתר ,למאגרי המידע של המחלקות בעירייה שיש
לה קשר להליכי הרישוי כלהל:
.1

מאגר המידע של מחלקת הגבייה שבו רשומי העסקי הפועלי בתחו העירייה.

 .2מאגר המידע של הוועדה המקומית שבו נמצא מידע הנוגע למבנה שבו שוכ העסק כגו:
מידע על חריגות בנייה ועל חריגות מהשימוש המורשה; פרטי התכניות החלות על המתח שבו
נמצא העסק ומידע על פעולות שנעשו לאכיפת הוראות חוק התכנו והבנייה על העסק.
 .3מאגר המידע של היועצת המשפטית )התובעת העירונית( ובו מידע על עסקי שפועלי שלא
כחוק ,ועל עסקי שהוגשו נגד כתבי אישו  ,וכ מידע הדרוש למעקב אחר ביצוע החלטות בית
המשפט לגבי מפרי החוק.
הועלה כי היחידה לא קישרה את המאגר הממוחשב שלה למאגרי המידע האמורי הקשורי
לתהליכי רישוי העסקי  ,לפיקוח עליה ולאכיפת הוראות החוק בתחו זה.
העירייה מסרה בתשובתה כי תוכנות המחשב שבשימוש מחלקת הגבייה ,הוועדה המקומית
ומחלקת רישוי עסקי ה שונות ,ואי אפשרות לקשר ביניה.
¯Á‡Ï ,˙‡Ê ÌÚ .‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ·Â˘ÁÓ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È„Î ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ - ·˘ÁÂÓÓ ¯‚‡Ó· ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ È˜È˙ ˙‡ Ï‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ËÈÏÁ‰
‡ÂˆÓÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â· ¯ÒÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
ÔÈ· ·˘ÁÂÓÓ‰ ¯˘˜‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ˙ÂÂ˘‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡ „Á‡Ï ÌÈÈÎË ˙ÂÂ¯˙Ù
.˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰
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סיכו
˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Ô‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰˙˘Ú˘ ˙¯Â˜È·‰
.ÌÈÏ·˜‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â· Ô‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰
ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ÏÚ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂÈ˜· „ÈÙ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÁË˘· ˙Â„Â·Ú‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ,ÂÏÂ‰È·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ï‡¯˘È
.ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡Â ÂÁ·˘ ˙ÂÈÎ˙ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ,‰ÏÈÚÙ‰ ‰ÓˆÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎÈ‰Â ˙Â·¯˙‰ ÏÎÈ‰ ÂÓÎ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ ,˙Â¯˘‡Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ
‰ÚÈ‚Ù È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ .Ë¯ÂÙÒ‰
Ì˙ÏÚÙ‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Â˙Â‡È¯··Â ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË··
Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ È„Î ,˙Â·Âˆ˜ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÌÈ¯˙È‰ Ì‰Ï ‰˜ÈÙ‰Â ,ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡ Ï˘
.ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙Â ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙‰ ‡ÂÏÓ
˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏÂ ,ÈÂ˘È¯ ÈÂÚË ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
ÈÙ ÏÚ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙Ë˜Â ‡È‰˘ ÍÂ˙ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
.ÔÈ„

828

עיריית רמת ג
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
תקציר
שטח השיפוט של עיריית רמת ג )להל  העירייה( משתרע על כ 13,700דונ והוא
מרחב תכנו מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק
התכנו והבנייה או החוק( .אוכלוסיית העיר מנתה בתחילת שנת  2009כ150,000
תושבי.
במרחב תכנו מקומי הכולל רשות מקומית אחת בלבד משמשת מועצת הרשות
המקומית בתפקיד הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל  הוועדה המקומית( .על
פי החוק הוועדה המקומית הקימה ועדת משנה )להל  ועדת המשנה( .בעירייה
פועלת ג רשות רישוי מקומית ,וחבריה ה יו"ר ועדת המשנה ומהנדס הוועדה
המקומית .בתקופה שבה עסקה הביקורת כיה ראש העירייה מר צבי בר כיו"ר
הוועדה המקומית וכיו"ר ועדת המשנה .בתפקיד מהנדס הוועדה המקומית כיה
האדריכל חיי כה )להל  מהנדס הוועדה(.

פעולות הביקורת
בחודשי פברוארדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי של תכנו ובנייה
בוועדה המקומית .בדיקות השלמה נעשו בלשכת התכנו המחוזית תל אביב )להל 
לשכת התכנו המחוזית( ובמינהל התכנו שבמשרד הפני )להל  מינהל התכנו(.

עיקרי הממצאי
לעיר רמת ג תכנית מתאר כוללת מאושרת משנת  :1979רג) 340/להל  תכנית
רג .(340/מתחילת שנות השמוני של המאה העשרי ועד מועד הביקורת קיבלו
תוק 28 +תכניות מתאר מקומיות 1ששינו את התכנית ותיקנו אותה 12 :מהתכניות ה
בסמכות ועדה מחוזית ו 16תכניות ה בסמכות ועדה מקומית )להל  תכנית רג340/
על תיקוניה(.
__________________

1

נוס על כ קיבלו תוק חמש תכניות מתאר )רג/340/ב על תיקוניה( החלות רק על מתח הבורסה.
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אישור תכניות בסמכות הוועדה המקומית
תיקו  43לחוק התכנו והבנייה שהתקבל בשנת ) 1995להל  תיקו  (43העביר
לוועדות המקומיות את הסמכות לאשר תכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות
בכמה נושאי הנכללי בסעי62 +א)א( לחוק .קוד שהתקבל תיקו  43הייתה
סמכות זו שמורה לוועדות המחוזיות בלבד .ע הסמכויות שהועברו לוועדות
המקומיות במסגרת תיקו  43לא נמנתה הסמכות להגדלת שטחי למטרות
עיקריות.2
תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג11/

תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג) 11/להל  תכנית /340ג ,(11/שקיבלה תוק+
בפברואר  ,2001מתירה להוסי +לבנייני שבתחו התכנית  כל מרחב התכנו
המקומי  שתי קומות ולהגדיל ב 16%את שטח הבנייה המותר בה .3את התכנית
אישרה הוועדה המקומית מכוח סעי62 +א)א() (9לחוק התכנו והבנייה הקובע כי
תכנית בסמכות ועדה מקומית יכולה לכלול כל עניי הנית לבקשו כהקלה.
בעיקרי הוראות התכנית ,אשר נכללו במסגרת ההודעות על הפקדת תכנית /340ג11/
שפרסמה הוועדה המקומית באוקטובר  1999וביוני  ,2000לא צוינה העובדה החשובה
שהתכנית התירה להגדיל ב 16%את השטח המותר לבנייה בבנייני שעליה חלה
התכנית.
הוועדה המקומית הסתפקה בפרסו ההודעה ברשומות ,בעיתוני ועל גבי לוחות
מודעות בשבעה רחובות ראשיי ,א +שלפי סעי62 +א)א() (9לחוק והתקנות שהוצאו
לפיו לכאורה עליה למסור לכל תושבי רמת ג הודעה בדבר הפקדת התכנית.
בענייני אלה כשלה הוועדה המקומית בקיו חובתה היסודית לפעול בשקיפות
ובהגינות ופגעה בזכות היסוד של תושבי העיר להתנגד לתכנית.
הוועדה המקומית המליצה להפקיד את תכנית /340ג 11/החלה על מרחב התכנו כולו
מכוח סעי62 +א)א() (9לחוק ואישרה את התכנית ,א +שסעי +זה מקנה לה את
הסמכות להמלי .על הפקדה של תכנית ולאשרה רק א מדובר בתכנית המקנה
הקלה בנושא בניי מסוי או בכמה בנייני ברחוב מסוי ולא בתכנית החלה על
מרחב התכנו כולו.
מהאמור לעיל עולה כי הוועדה המקומית עשתה שימוש לא ראוי בסמכותה בעניי
אישור התכנית החלה על מרחב התכנו כולו והכוללת זכויות שעניינ הקלה .הדבר
עלול לסכל את מימוש של עקרונות השקיפות ושיתו +הציבור בהליכי אישור של

__________________

2
3
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שימושי למטרות עיקריות כמשמעות בתקנה )9א( לתקנות התכנו והבניה )חישוב שטחי ואחוזי
בניה בתכניות ובהיתרי( ,התשנ"ב .1992התקנה קובעת ,בי היתר כי שימושי למגורי ,למסחר,
לתעשייה ומשרדי ה שימושי למטרות עיקריות.
אחוזי הבנייה ה היחס שבי השטח הכולל המותר לבנייה במגרש ובי שטח המגרש.
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תכניות ולמנוע מ התושב לקיי את זכותו להתנגד לתוספת זכויות הבנייה ,מפני
שהתכנית אינה מגדירה באילו מגרשי ימומשו בעתיד הזכויות האמורות.4
החלטת מינהל התכנו להמלי .לשר הפני לקבוע כי התכנית אינה טעונת אישורו
לא הביאה בחשבו את הפגיעה האפשרית בזכותו המהותית של הציבור להתנגד
לתכנית עקב איידיעה על אילו בנייני תחול התכנית.
הקמת מלו במתח הבורסה

הוועדה המקומית אישרה ביוני  2007בקשה לבניית תוספת של חמש קומות לבניי
קיי של חמש קומות באזור הבורסה ולתוספת שטח בנייה של  820מ"ר ,א +שהיה
בכ /משו סטייה ניכרת מ התכניות שחלו באותה עת על המגרש .עוד אישרה
הוועדה לעשות בבניי שימוש חורג מתעשייה מיוחדת )המתירה ג משרדי( לבית
מלו למש /עשר שני ,ובכ /אפשרה קביעת עובדות מוגמרות בשלב הרישוי  הקמת
בניי שייעודו בית מלו ,במקו לשנות את ייעוד הקרקע למלונאות במסגרת אישור
תכנית בסמכות ועדה מחוזית .ביולי  2008נתנה הוועדה היתר בנייה בהתא לבקשה.
במאי  ,2008כשנה לאחר שאישרה את הבקשה להיתר בנייה ,אישרה הוועדה
המקומית תכנית מתאר מקומית רג/מק ,1422/שהתירה תוספת חמש קומות לבניי
הקיי ב חמש קומות באזור הבורסה .שטח הבנייה לפי הזכויות שהקנתה אותה
תכנית היה  770מ"ר שלא כדי ,מאחר שאיאפשר היה לכלול אות בשטחי
התכנית .בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי הדבר נועד לאפשר את ניצול כל זכויות
הבנייה במקו .אול מאחר שזכויות בנייה של  770מ"ר שעליה מבוססות תוספת
של חלק מחמש הקומות  ה שלא כדי ,נשמט היסוד לאישור התכנית.
הקמת בניי מגורי בשדרות הילד

בשני  20072005דנה הוועדה המקומית בבקשה להיתר להקמת בניי בשדרות
הילד ,ובפברואר  2007היא אישרה את הבקשה .הוועדה נתנה שני היתרי בנייה,
במאי  2007ובאוגוסט  ,2008שלפיה הותר להוסי +לבניי שלוש קומות ושטח בנייה
של  146מ"ר ,א +שהדבר הוא בבחינת סטייה ניכרת מ התכניות החלות על המגרש.5
בדצמבר  2006אישרה הוועדה המקומית תכנית מפורטת רג/מק 1387/להגדלת מספר
יחידות הדיור בבניי בשדרות הילד .הוועדה המקומית אישרה את התכנית הכוללת
כאמור שטחי בנייה של  146מ"ר ושלוש קומות ,שלא כדי ,מאחר שאיאפשר היה
לכלול אות בתכנית .מאחר שאישור תוספת יחידות הדיור הסתמ /במידה רבה על
השטחי הבלתי חוקיי כאמור ,נשמט היסוד לאישור התכנית.
__________________

4
5

יש לציי כי ברוב המקרי שבה מומשה תכנית /340ג 11/לא היה באפשרות התושבי לדעת על
אפשרות בנייה במגרש בשכנות ,מאחר שאי מדובר במגרשי ריקי אלא בהריסת בניי קיי
ובהקמת בניי חדש במקומו.
שכ תכנית רג/מק 1387/עסקה רק בתוספת יחידות דיור ולא בהגדלת שטח הבניי ומספר הקומות.
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תוספת דירות וקומות בבניי המשתלה ברחוב נת

בנובמבר  2006נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה להקמת מגדל מגורי ברחוב נת
)הידוע כבניי המשתלה( הכולל ג שתי דירות מדרו ,שלא לפי תכניות החלות על
המגרש.
בדצמבר  2008קיבלה תוק +תכנית מתאר מפורטת רג/מק/1223/א ,הכוללת תוספת
של שלוש קומות ושש דירות בבניי המשתלה ברחוב נת .הוועדה המקומית אישרה
את התכנית שבמסגרתה נכללו שלא כדי  213מ"ר  שטח של שתי דירות מדרו,
שטח שאי בסמכות הוועדה המקומית לאשר.
הקמת בניי מגורי ברחוב הבילויי

במאי  2008קיבלה תוק +תכנית מפורטת רג/מק ,1394/הכוללת תוספת של יחידות
דיור בבניי ברחוב הבילויי .הוועדה המקומית אישרה את התכנית שבה נכללו
תוספת שטח בנייה של  127מ"ר )שה  16%בנייה( ותוספת של שתי קומות שלא
כדי.
היתרי
בשני  20062009נתנה הוועדה המקומית  13היתרי בנייה לבנייני ,הכוללי מת
הקלות המאפשרות הגדלה שלא כדי של  5%או  2.5%בשטח הבנייה של כל אחד
מהבנייני .תוספת שטחי אלו היא סטייה ניכרת מהתכנית החלה על הקרקע על
פי סעי)151 +ב( לחוק ,מאחר שבשנת  2005הופקדה תכנית רג/340/ג" 15/מחסני
דירתיי" )להל תכנית המחסני( שהוסיפה שטחי באזורי המגורי ברמת ג.
הוועדה המקומית נתנה ממרס  19 2006היתרי לבניית דירות גג שלא כדי ,וחלק
א +ניתנו בסטייה ניכרת מהתכניות החלות על הקרקע.
בדיקת הבקשות להיתרי על ידי מהנדס הוועדה
מהנדס הוועדה לא מילא את חובתו להתריע לפני הוועדה המקומית כי אישור
הבקשות להיתרי האמורי על ידי ועדת המשנה ורשות הרישוי ה סטייה ניכרת
מהתכניות ,א +כי הוא נדרש לעשות כ לפי האמור בתקנות התכנו והבניה )בקשה
להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל.1970
בדיקת התכניות על ידי לשכת התכנו המחוזית
בדיקת תכנית והקביעה א היא טעונת אישור שר הפני על פי סעי 109 +לחוק ה
אמצעי בקרה שמטרתו להבטיח שהתכניות יעלו בקנה אחד ע החוק ,ע התקנות
וע התכניות החלות על המקרקעי .נמצא כי לשכת התכנו המחוזית לא העלתה
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בבדיקתה כי שלוש מהתכניות )התכניות לבניית המלו במתח הבורסה ,הבניי
בשדרות הילד והבניי ברחוב נת( כללו זכויות בנייה  הוספה של שטחי בנייה ושל
קומות  שאינ מותרות על פי התכניות התקפות.

סיכו והמלצות
הממצאי שהועלו בדוח זה מלמדי כי בעקבות אישור תכניות בסמכות ועדה
מקומית ומת היתרי שלא כדי נבנו בנייני בסטייה מהתכניות החלות על
המקרקעי .עוד מלמדי הממצאי כי מהנדס הוועדה האמור לשמש שומר הס+
כשל במילוי תפקידו .פעילות האמורה של הוועדה המקומית רמת ג ושל מהנדס
הוועדה פגעה בעקרונות של חוקיות ההלי /התכנוני ,של שקיפותו ושל שיתו+
הציבור בהלי /זה.
עוד מלמדי הממצאי שעלו בדוח זה כי לשכת התכנו המחוזית לא מילאה את
תפקידה בכ /שלא בדקה בדקדקנות את התכניות בסמכות הוועדה המקומית.
בהתייחס לממצאי שהועלו על הוועדה המקומית ומשרד הפני לטפל בנושאי
האלה:
 .1מ הראוי שהוועדה המקומית והוועדה המחוזית יבחנו מחדש את הסעיפי
בתכנית /340ג 11/שבה הותרה תוספת של שתי קומות ו 16%בנייה תו /כדי
פגיעה בזכות הציבור להשמיע את התנגדותו בנושא.
 .2על הוועדה המחוזית ועל לשכת התכנו המחוזית לפקח בדקדקנות על התכניות
שתאשר הוועדה המקומית ועל ההיתרי שתית כדי לוודא שהיא תפעל בנושא
בהתא לחוק ,לתקנות ולתכניות החלות.
 .3א כדי להרחיב את סמכויות הוועדה המקומית בנושא אישור תכניות יתבקש
שר הפני לאשר כי הוועדה המקומית מקיימת באופ מקצועי מערכת תכנו ,יהיה
על משרד הפני להתייחס לליקויי המשמעותיי שהועלו בדוח זה בדבר תפקוד
הוועדה המקומית ובדבר הכשל בתפקודו של מהנדס הוועדה כשומר ס .+על משרד
הפני להתייחס ג לממצאי חמורי שעלו לגבי מהנדס הוועדה בפרק אחר בדוח
זה  עסקת מקרקעי במתח הבורסה ברמת ג  שלפיה הוא לא דיווח למשרד
הפני כנדרש על תכנית שצפויה להשביח במידה ניכרת את הקרקע נשוא העסקה.

♦
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מבוא
שטח השיפוט של עיריית רמת ג )להל  העירייה( משתרע על כ 13,700דונ ,והוא מרחב תכנו
מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה או החוק(.
אוכלוסיית העיר מנתה בתחילת שנת  2009כ 150,000תושבי.
במרחב תכנו מקומי הכולל רשות מקומית אחת בלבד משמשת מועצת הרשות המקומית בתפקיד
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל  הוועדה המקומית( .על פי החוק הוועדה המקומית
מקימה ועדת משנה .בעירייה פועלת ג רשות רישוי מקומית ,וחבריה ה יו"ר ועדת המשנה
ומהנדס הוועדה המקומית .בתקופה שבה עוסקת הביקורת כיה מר צבי בר כראש העירייה )להל
 ראש העירייה( ,וכ כיו"ר הוועדה המקומית וכיו"ר ועדת המשנה של הוועדה המקומית )להל 
ועדת המשנה( .בתפקיד מהנדס הוועדה כיה האדריכל חיי כה )להל  מהנדס הוועדה(.
בחודשי פברוארדצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי של תכנו ובנייה בוועדה
המקומית .בדיקות השלמה נעשו בלשכת התכנו המחוזית תל אביב )להל  לשכת התכנו
המחוזית( ובמינהל התכנו שבמשרד הפני )להל  מינהל התכנו( .משרד מבקר המדינה בח את
הליכי האישור של חמש תכניות שהיו בסמכות הוועדה המקומית :תכנית מתאר מקומית כוללת
החלה על כל שטח מרחב התכנו המקומי של רמת ג וארבע תכניות נקודתיות החלות על מגרשי
שוני ברחבי העיר .עוד בח משרד מבקר המדינה את הליכי אישור הבקשות להיתרי ואת
ההיתרי שניתנו על פי תכניות אלה .להל פירוט הממצאי:

תכניות המתאר
תכנית מתאר מקומית מסדירה את אופי הבנייה ואת השימוש במקרקעי שבמרחב התכנו המקומי
שעליו היא חלה .תכנית מפורטת היא תכנית הנגזרת מתכנית המתאר המקומית וקובעת את פרטי
הבנייה ואת אופ השימוש במתח מסוי הכלול במרחב התכנו המקומי .בתכנית זו נקבעי גובה
הבניי ,שטחו ,צורתו ,מספר הדירות והחדרי שבו ,מספר מקומות החניה ועוד .חוק התכנו
והבנייה מתיר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל עניי שיכול להיות נושא הנוגע לתכנית מתאר
מקומית ,כל עוד לא נקבעו הוראות כאלה בתכנית מתאר מקומית.
בתזכיר משנת  2008לתיקו חוק התכנו והבנייה שהפי* משרד הפני 6הוצע להחיל על כל ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה את החובה להכי תכנית מתאר מקומית כוללת שתחול על תחו התכנו
שלה .בדברי ההסבר לתזכיר הודגש כי היעדר תכנית כזאת פוגע בתכנו היישוב ובפיתוחו.
מדיניות שעל פיה מקדמי עשרות תכניות מפורטותנקודתיות במקו תכנית מתאר מקומית
כוללת אינה מאפשרת לטפל כראוי בתשתית העירונית הכוללת ולהתמודד ע סוגיות חברתיות
כלכליותסביבתיות .במקו להוביל תכנו כולל המכוו להשגת מטרות ארוכות טווח משמש
התכנו המפורט הנקודתי על פי רוב אמצעי תגובה ליזמות תכנו פרטיות.
לעיר רמת ג תכנית מתאר כוללת מאושרת משנת  :1979רג) 340/להל  תכנית רג.7(340/
מתחילת שנות השמוני של המאה העשרי ועד מועד הביקורת קיבלו תוק 28 -תכניות מתאר
__________________
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מקומיות ששינו את התכנית ותיקנו אותה 12 :מהתכניות ה בסמכות ועדה מחוזית ,ו 16תכניות
ה בסמכות ועדה מקומית )להל  תכנית רג 340/על תיקוניה( .נוס -על כ .קיבלו תוק -חמש
תכניות מתאר שחלות רק על מתח הבורסה )להל  תכנית המתאר למתח הבורסה(.
ביוני  2006התקבל תיקו מס'  76לחוק התכנו והבנייה) 8להל  תיקו  ,(76ובמסגרתו הוס -סעי-
62א)ג() (1המרחיב את סמכויותיה של הוועדות המקומיות לאשר תכניות בתחומיה כל עוד ה
עומדות בתנאי האלה :שר הפני אישר שהוועדה מפעילה באופ מקצועי ויעיל מערכת תכנו
ומערכת אכיפה של הוראות החוק ושל התקנות שהותקנו על פיו; אושרה תכנית מתאר מקומית
החלה על כל שטח מרחב התכנו או היישוב או על חלק ניכר ממנו ושטר חלפו עשר שני מיו
אישורה .עוד הדגיש המחוקק בתיקו  76את חשיבות תפקיד של מהנדס הוועדה המקומית ושל
היוע* המשפטי כשומרי ס.9-
בינואר  2007אישר שר הפני דאז מר מאיר שטרית לאחר התייעצות ע מנהל מינהל התכנו,
האדריכל שמאי אסי ,-כי הוועדה המקומית רמת ג מקיימת מערכת תכנו ומערכת אכיפה כנדרש
בסעי62 -א)ג() (1לחוק .אישור השר נית לפרק זמ מוגבל של שנה .בינואר  2008אישר שוב שר
הפני לאחר התייעצות נוספת ע מנהל מינהל התכנו כי הוועדה המקומית מקיימת מערכת תכנו
ומערכת אכיפה כנדרש .הפע נית אישור השר לפרק זמ של שנתיי .כעבור שנתיי ,בסו -שנת
 ,2009לא חודש האישור.
כאמור ,סמכותה של הוועדה המקומית לאשר תכניות על פי תיקו  76מותנית ג באישור תכנית
מתאר מקומית כוללת ומעודכנת .בשנת  2007הוחל בהכנת תכנית כזו ,א .בתחילת שנת 2008
הופסקה הכנתה בשלב שבו הועלה הצור .בהלי .הדיווח לציבור ושיתופו בנושא .למשרד מבקר
המדינה נמסר כי הסיבה להפסקת הכנת התכנית הייתה השיקול שלא לקיי את הלי .שיתו-
הציבור סמו .למועד הבחירות לרשויות המקומיות )נובמבר  .(2008במועד סיו הביקורת
בדצמבר  2009טר חודש הלי .הכנת תכנית המתאר המעודכנת.

אישור תכניות בסמכות הוועדה המקומית
לפי תיקו  43לחוק התכנו והבנייה שהתקבל בשנת ) 1995להל  תיקו  ,(43הועברה לוועדות
המקומיות הסמכות לאשר תכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות בכמה נושאי הנכללי
בסעי62 -א)א( לחוק .עד שהתקבל תיקו  43הייתה סמכות זו שמורה לוועדות המחוזיות בלבד.
מסמכויות הוועדה המקומית :שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליי;
אישור הגדלת מספר יחידות הדיור בלא הגדלת ס .השטחי למטרות העיקריות ;10אישור כל עניי
שאפשר לבקשו כהקלה בכפו -להוראות החוק.
__________________
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התיקו התקבל במסגרת חוק ההסדרי #במשק המדינה )להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת
הכספי ,(2006 #ס"ח  ,15.6.06 ,2055עמ' .306
בתיקו  76תוק סעי 61א)ג() (1לחוק ונקבע כי לא תקבל הוועדה המקומית החלטה על הפקדת
תכנית אלא א #כ הונחו לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה המקומית ושל היוע +המשפטי
שלה ,ולפיה התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הוועדה המקומית.
שימושי #למטרות עיקריות כמשמעות #בתקנה )9א( לתקנות התכנו והבניה )חישוב שטחי #ואחוזי
בניה בתכניות ובהיתרי ,(#התשנ"ב) 1992להל  תקנות חישוב שטחי .(#התקנה קובעת ,בי היתר,
כי שימושי #למגורי ,#למסחר ,לתעשייה ולמשרדי #ה #שימושי #למטרות עיקריות.
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יו"ר ועדת הפני בכנסת דאז ,בהציגו את תיקו  43לחוק בקריאה שנייה ושלישית ,הסביר:
"הצביעו על כ .שחלוקת העבודה בי מוסדות התכנו אינה נכונה .ועדות מחוזיות מקדישות זמ
ניכר לדיוני על ˙ ˙ÂÈ˙„Â˜ ˙ÂÈÎאו הוצאת היתרי ,והעומס המוטל עליה ,על הוועדות
המחוזיות ,לא מאפשר ,למעשה ,טיפול נאות ויעיל .הוחלט בוועדה להעביר את סמכויות התכנו
ב˙ ˙ÂÈ˙„Â˜‰ ˙ÂÈÎלסמכות הבלעדית של הוועדות המקומיות ]ההדגשות אינ במקור[".
בית המשפט העליו 11פירש את הוראות החוק באופ המרחיב את סמכויות הוועדות המקומיות
וקבע כי ג גובהו של בניי ומספר קומותיו יכולי להיכלל במסגרת ההגדרה "בינוי ועיצוב
אדריכליי" שהוועדה המקומית מוסמכת לאשר שינויי בה .ע זאת הדגיש בית המשפט כי
"הסמכות שהופקדה בידי הוועדות המקומיות ,סמכות היא לערו .שינויי בתכניות ,וסמכות זו...
סמכות משנית ומינורית בתחו התפרשותה .סמכות שמעיקרה לא נועדה להביא לשינוי אופייה
הכללי של הסביבה כפי שנקבע בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית" .עוד אמר בית המשפט:
על דר .הכלל נוכל לומר שבחלוקת הטריטוריה התכנונית בי ועדה מחוזית לבי ועדה
מקומית נפל בחלקה של הוועדה המקומית להחליט החלטות נקודתיות  להתאמת תכניות
קיימות לצורכי התושבי במקו  בעוד אשר ועדה מחוזית יועדה להחליט בנושאי
כלליי יותר ,כגו בתכניות הקובעות את אופיו הכללי של המתח או של היישוב
שמדובר בה או בענייני שעשויה להיות לה השפעה על אזור נרחב מ"נקודה" .ועדה
מחוזית ניחנה  ולו בשל הרכבה  בראייה רחבה וכוללת ,ועלכ ראוי לה שתעסיק עצמה
בנושאי כלליי .שלא כמותה ,ועדה מקומית קרובה למקו ולאירוע ,וראייתה ממילא
חדה יותר בזיהוי צורכיה של אנשי באתרי ספציפיי.
תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג11/
תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג 11/שינוי לתכנית מתאר רג 340/על תיקוניה תחילתה
בפברואר ) 2001להל  תכנית /340ג .12(11/התכנית חלה על שטח מרחב התכנו המקומי של
רמת ג  באזורי ב' וג' ,באזור מסחרי א' ובבנייני קיימי.
הוועדה המקומית החליטה על הפקדת התכנית בספטמבר  1999ובמאי  .2000באוקטובר 2000
החליטה על אישור התכנית.
מטרותיה העיקריות של תכנית /340ג 11/ה ,בי היתר (1) :תוספת שתי קומות בבנייני באזורי
ב' וג' )ברחובות שרוחב זכות הדר 13.הוא  12מ' לפחות( ,תוספת שאותה רשאית הוועדה
המקומית לאשר בהלי .של הקלה; ) (2תוספת זכויות הבנייה שאות רשאית הוועדה המקומית
לתת כהקלה   16%בנייה נוספי (3) ;14מת אפשרות לבניית חדרי על הגג או בתנאי
מסוימי מת אפשרות לבניית דירות על הגג.

__________________
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בג" ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 5145/00 +פדאור.
דבר אישור התכנית פורס #בתו 4957 Ù"È -מ.4.2.01
רוחב זכות דר -פירושו :המרחק בי קווי הדר ,-הנמדד במאונ -לקו של אמצע הדר .-במקו #שהדר-
כוללת מדרכה נטועה יכלול הרוחב ג #את המדרכה הנטועה.
אחוזי הבנייה ה #היחס שבי השטח הכולל המותר לבנייה במגרש לבי שטח המגרש.

עיריית רמת ג

תוספת שתי קומות ו 16%בנייה
התכנית מתירה תוספת שתי קומות והגדלת אחוזי הבנייה ב 16%מכוח סעי62 -א)א() (9לחוק
התכנו והבנייה ,הקובע כי תכנית שבסמכות ועדה מקומית יכולה לכלול כל עניי הנית לבקשו
כהקלה .וזו לשו הסעי -האמור" :כל עני שנית לבקשו כהקלה לפי סעי ,147 -בכפו -להוראות
סעי ;151 -אי בהוראות פסקה זו כדי לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעי,147 -
ואול לא תאשר הועדה המקומית הקלה לפי סעי ,147 -אלא בכפו -להפחתה של הזכויות
שנקבעו בתכנית שאושרה לפי פסקה זו; שר הפני יקבע את דרכי הפרסו של הפקדת תכנית לפי
פסקה זו".15
משרד מבקר המדינה בדק א תכנית /340ג 11/והלי .פרסומה נעשו כדי וא הוועדה המקומית
עשתה שימוש ראוי בסמכותה בכ .שאישרה תכנית אשר חלה על כל שטח מרחב התכנו המקומי
של רמת ג והכוללת תוספת שתי קומות והגדלת אחוזי הבנייה ב.16%
פרסו התכנית
סעי 62 -א)א() (9לחוק התכנו והבנייה קובע כאמור כי "שר הפני יקבע את דרכי הפרסו של
הפקדת תכנית לפי פסקה זו" .שר הפני קבע בתקנות התכנו והבניה )דרכי פרסו הפקדת תכנית
לפי סעי62 -א)א() ,(9התשנ"ז 1997כ" :.דרכי פרסו הפקדת תכנית לפי פסקה ) (9בסעי-
62א)א( לחוק יהיו כדרכי פרסו של תכנית שבסמכות ועדה מקומית לפי פרק ג' סימ ו' לחוק
ובנוס -תימסר הודעה על דבר ההפקדה למי שלדעת מהנדס הועדה המקומית ייפגע או עלול
להיפגע מאישור התכנית".
בית המשפט העליו פסק כי עקרו השקיפות ועקרו הדמוקרטיזציה של ההלי .המנהלי ה
מעקרונות היסוד של דיני התכנו" :די התכנו והבניה בונה עצמו )בי השאר( על שני עקרונות
תשתית האחוזיוקשורי זהבזה לבליהפרד :עקרו השקיפות ועקרו שיתופו של הציבור
בהליכי אישור של תוכניות".16
עקרו השקיפות נקבע ,בי היתר ,בהוראות סעיפי 89א ו)149א( לחוק התכנו והבנייה שלפיה
יפורסמו כל הודעה על תכנית וכל בקשה להקלה .במקרי שנקבעו תימסר ג הודעה בנושא
לבעלי של מגרשי גובלי ולמחזיקי בה .עקרו שיתופו של הציבור בא לידי ביטוי בזכות
להתנגד המוקנית למי שרואה את עצמו נפגע מהתכנית או מהבקשה להקלה .עוד פסק בית
המשפט העליו כי הזכות להתנגד היא זכות יסוד" :זכות זו להתנגדות שואבת כוחה מחובת
ההגינות המוטלת על הרשות ,ומבטאת היא עקרויסוד ולפיו אי פוגעי בזכות או באינטרס
לגיטימי של אד בלא לשמוע אותו תחילה".
סעיפי  89ו89א לחוק התכנו והבנייה קובעי את אופ ההודעה על הפקדת תכנית ופרסומה.
סעי89-א)א( קובע כי ההודעה שתפורס תפרט את עיקרי הוראות התכנית המופקדת בהתא
לסעי 92 -ואת עיקרי ההבדלי בי המצב התכנוני הקיי ובי התכנית המופקדת.
__________________
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16

סעי  147לחוק קובע" :הועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעי  ."145הקלה על
פי הגדרתה בסעי  1לחוק היא" :הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעי  145בסטיה
מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקו #הנדו ושאי בה משו #שימוש חורג" .סעי )151א(
לחוק קובע כי "לא תינת הקלה א #יש בכ -סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניי".
בג",'Á‡ 4-Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ' 'Á‡ 3-Â ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ‰„Â‚‡ - ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ 288/00 +
תקדי.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

ÈÂÈ·Â 1999 ¯·ÂË˜Â‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÒ¯Ù ¯˘‡ ,˙ÈÎ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ È¯˜ÈÚ· ÈÎ ‡ˆÓ
ÍÒ· ‰ÈÈ· ˙ÙÒÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙‰˘ ÔÈÂˆ ‡Ï ,˙ÈÎ˙‰ ˙„˜Ù‰ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙¯‚ÒÓ· 2000
˙ÈÎ˙‰ ¯Â˘È‡ ¯·„· ‰Ú„Â‰· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ,16%
˘.‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ·‰ ˙ÙÒÂ˙ ‰¯˘Â‡˘ ÔÈÂˆ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 2000 ¯·Óˆ„· ‰ÓÒ¯Ù
בעניינו של מקרה דומה קבע בית המשפט המחוזי כ:17.
פרסו תוכנית כדי הנו חיוני לצור .מת אפשרות הוגנת למתנגדי הפוטנציאליי,
שעלולי להיפגע מהתוכנית ,לעיתי באופ משמעותי ,ללמוד על קיומה של התוכנית,
להבי את עיקריה ,ולהתנגד לה .העדר פרסו כדי של תוכנית משול ,לפיכ ,.לפגיעה
בזכויותיו של אד ,מבלי ששמעו אותו תחילה ,דבר העומד בניגוד לכללי הצדק הטבעי...
זאת ועוד ,על פי הוראות סעי 92 -לחוק התכנו והבנייה ,על פרסו התוכנית לכלול את
עיקרי התוכנית .מטרתה של הוראה זו ,היא לאפשר למתנגד הסביר ללמוד מה עיקרי
התוכנית ,על מנת שיוכל לשקול הא להתנגד לה.
בתשובת מהנדס הוועדה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010נכתב" :הלקח הופק והאחראית על
הפרסו הונחתה לכלול בנוסח הפרסו את כל מטרות התכנית כלשונ כפי שה מועתקות מתקנו
התכנית".
ÌÈÂ˙ÈÚ· ,˙ÂÓÂ˘¯· ‰Ú„Â‰‰ ÌÂÒ¯Ù· ˜Ù˙Ò‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
˙Ó¯ È·˘Â˙ ÏÎÏ ˙Ú‚Â ˙ÈÎ˙‰˘ ÔÂÂÈÎ .ÌÈÈ˘‡¯ ˙Â·ÂÁ¯ ‰Ú·˘· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙ÂÁÂÏ È·‚ ÏÚÂ
‚ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ ,ÂÈÙÏ Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â˜˙·Â ˜ÂÁÏ (9)(‡)‡62 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰· „ÂÓÚÏ È„Î ,Ô
.˙ÈÎ˙‰ ˙„˜Ù‰ ¯·„· ‰Ú„Â‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÎÏ ¯ÂÒÓÏ
˙‡ ¯ÂÒÓÏ ˘È ˙Â˜˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡Â ‰˙„˜Ù‰Ó Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ˘ Â‡ Ú‚ÙÈÈ˘ ÈÓ ÏÎ È„È· ˙ÈÎ˙‰ ˙„˜Ù‰ ¯·„· ‰Ú„Â‰‰
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ÂÁÂÏ ‰ÓÎ ÏÚ ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯Ù· ˜Ù˙Ò‰Ï
˙‡ ˘¯„Î ÂÓÒ¯Ù ‡Ï˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ
È·˘Â˙ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÎÊ· Ú‚Ù ¯·„‰ .ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÚ‚Ù‰ ÏÏÎÏ ‰˙Â‡ Â¯ÒÓ ‡ÏÂ ‰Ú„Â‰‰
‰„ÚÂÂÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .‡˘Â· Ì‰È˙ÂÚË ˙‡ ÚÈÓ˘‰ÏÂ ÚÓ˘È‰Ï ¯ÈÚ‰
˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ ˙È„ÂÒÈ‰ Ì˙·ÂÁ ÌÂÈ˜· ÂÏ˘Î Ì‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
‰ÎÙ‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÂÏÈ‡Â ‰ÓÏÚÂ ‰ÒÙ ˙Â„‚˙‰‰ ˙ÂÎÊ" Â·˘ ·ˆÓÏ Â‡È·‰Â ˙ÂÈ‚‰·Â
.18"˙Â¯ÈÎÚ

אישור תכנית על פי סעי 62א)א() (9לחוק החלה על מרחב התכנו! כולו
תכנית /340ג 11/אפשרה כאמור תוספת שתי קומות והגדלת אחוזי הבנייה ב 16%מכוח סעי62 -
א)א() (9לחוק התכנו והבנייה ,הקובע כי תכנית בסמכות ועדה מקומית יכולה לכלול כל נושא
שנית לבקשו כהקלה בכפו -להוראות סעי 151 -לחוק.
__________________
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עת") #י ,'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ‰È·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂ‰ ' 'Á‡ 43-Â Ô¯‡ ÏÚÈ 947/05 (#תקדי.
ראו ה"ש .16
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כאמור ,הקלה על פי הגדרתה בחוק היא" :הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעי145 -
בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקו הנדו ושאי בה משו שימוש חורג" .היתר
בנייה נית על פי סעי 145 -לחוק לבניי ,ולפיכ .ג הקלה מתייחסת לבניי מסוי.
סעי)151 -א( לחוק התכנו והבנייה קובע כי "לא תינת הקלה א יש בכ .סטייה ניכרת מתכנית
החלה על הקרקע או הבניי" .סטייה ניכרת מהוראות הבנייה הקבועות בתכנית הוגדרה ,בי היתר,
בנייה המשנה את אופייה של הסביבה הקרובה ותוספת קומות מעל מספר הקומות שמתירה
התכנית ,באופ שימנע מ הבניי להשתלב בסביבתו הקרובה.19
˙ÈÎ˙ ¯Â˘È‡ ¯ÂÓ‡Î ‰˙Ó ˜ÂÁ‰ ÔÂ˘Ï ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ì‚ .‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰ ÈÙÂ‡ ˙‡ ‰˘˙ ‡Ï ˙ÈÎ˙‰˘ ÍÎ· ‰Ï˜‰Î Â˘˜·Ï ¯˘Ù‡˘ ‡˘Â
ÏÚÂ ˙ÈÎ˙ ˙„˜Ù‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ‰¯eÓ˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÈÎ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ÍÎÓ
‡Ì‡ ‡ÏÂ ÌÈÂÒÓ ·ÂÁ¯· ÌÈÈÈ· ‰ÓÎ ÏÚ Â‡ ÌÈÂÒÓ ÔÈÈ· ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÎ˙‰ Ì‡ ˜¯ ‰¯Â˘È
.ÂÏÂÎ ÔÂÎ˙‰ ·Á¯Ó ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÎ˙‰
שני העקרונות  עקרו השקיפות במסגרת המשפט הציבורי ועקרו שיתו -הציבור והיחיד בהכנת
התכניות  באי לידי ביטוי בסעי 149 -לחוק ,הקובע כי ההקלה תינת רק לאחר פרסו הודעה
המפרטת את מהות הבקשה בעיתו ,לאחר הצגת ההודעה האמורה בחזית הקרקע או הבניי ולאחר
מסירתה לבעלי ולמחזיקי הגובלי בקרקע או בבניי או למי שעלול להיפגע מאישור הבקשה.
המחוקק הקפיד לשמור על עקרונות אלה .לצור .כ .קבע כאמור הסדר מיוחד בסעי62 -א)א()(9
לחוק ובתקנות התכנו והבניה )דרכי פרסו הפקדת תכנית לפי סעי62 -א )א() ,((9התשנ"ז,1997
מתוק -כ .נדרש מהנדס הוועדה למסור הודעה בדבר הפקדת התכנית למי שייפגע מאישורה או
למי שעלול להיפגע מכ..
תכנית בנושא שאפשר לבקשו כהקלה אשר חלה על מרחב התכנו כולו עלולה לסכל את מימוש
של עקרונות אלה ולמנוע מ האזרח לממש את זכותו להתנגד לתוספת זכויות הבנייה ,מפני
שהתכנית אינה מגדירה באילו מגרשי בעתיד ימומשו הזכויות האמורות ,בי היתר ,על ידי הריסת
בניי קיי והקמת בניי חדש במקומו .יש לציי כי ברוב המקרי שבה מומשה תכנית /340ג11/
לא היה באפשרות התושבי לדעת על אפשרות בנייה במגרש בשכנות ,מאחר שאי מדובר
במגרשי ריקי אלא בהריסת בניי קיי ובהקמת בניי חדש במקומו.
במאי  2000העירה יו"ר ועדת ערר 20מחוז תל אביב דאז על קושי זה .במכתבה ליועצת המשפטית
דאז של משרד הפני בנושא תכנית /340ג 11/כתבה" :הועדה המקומית לתכנו ולבנייה רמת ג
העבירה לעיו ועדת הערר את נוסח התכנית שבנדו הנמצאת בהפקדה .מאחר ולדעתי התכנית
לוקה בפגמי חמורי מצאתי לנכו להעביר לידי .את הערותיי לגביה ...מת סמכות לוועדה
לאשר  2קומות בהחלטה מיוחדת  נועדה לעקו -את הצור .בפרסו הקלה ,ושוב מונעת ודאות ה
מבעלי המגרשי וה משכני שלא יוכלו להתנגד".
את כוונת המחוקק בתיקו  43להסמי .את הוועדה המקומית לאשר תכנית נקודתית ולא תכנית
כוללת החלה על כל מרחב התכנו מבהיר בית המשפט העליו בבג"* :215145/00
__________________
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תקנות התכנו והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב.2002
ועדת ערר  בי היתר משמשת כערכאת ערר על תכניות בסמכות ועדה מקומית.
ראו לעיל הערה .11
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המוטיב המאפיי את התיקו לחוק בנושא זה ]תיקו  [43הוא ,על כ ,נקודתיות
והדרגתיות .הנקודתיות מתאפיינת בהעברה סלקטיבית וזהירה של סמכויות תכנו
בענייני נקודתיי ,שאינ מהותיי ,מגו -תכנוני אחד לגו -תכנוני אחר .מבחינה זו,
נעשתה אבחנה בי סוגי ענייני ,עלפי מידת השפעת על עיצוב המרחב התכנוני.
ההדרגתיות מאפיינת את התיקו מבחינת היותו צעד ראשו בשינוי מער .הסמכויות בי
הגופי התכנוניי ,שעלפיו תיבח התוצאה ,ויישקל בעתיד ,א יש מקו להמשי.
ולהעביר נושאי נוספי מהוועדה המחוזית לסמכותה של הוועדה המקומית.
ביוני  2006התקבל כאמור תיקו  76לחוק התכנו והבנייה שהרחיב את סמכויות הוועדה המקומית
לאשר תכניות מפורטות בכמה תנאי .אחד התנאי הנדרשי הוא קיו תכנית מתאר מקומית
הכוללת ,בי היתר ,את הרכיבי האלה :הגדרת ייעודי הקרקע המותרי ושימושיה; קביעת שטחי
הקרקע המיועדי לשטחי פתוחי לצורכי ציבור ולתשתיות; קביעת השטח הכולל המותר
לבנייה בכל ייעוד או בכלל הייעודי; וקביעת הנחיות בעניי גובה הבנייני .בית המשפט העליו
קבע בערעור עתירה מינהלי 22כלהל:
עיו בתיקו האמור לסעי62 -א לחוק מבהיר את הקו הנקוט בידי המחוקק :מצד אחד 
הרחבת סמכויות הוועדה המקומית בענייני נקודתיי ,כדי להמשי .בתהלי .של הורדת
המעמסה הקשה הרובצת על שכ הוועדה המחוזית .מצד שני  זהירות מופלגת בברירת
הנושאי המועברי לסמכותה של הוועדה המקומית ...ותו .ערנות מיוחדת לצור .שלא
לתת בידי הוועדה המקומית ,נכו לעת זו ,סמכויות נרחבות להעניק זכויות בניה שלא
הוקנו על פי תכנית המתאר בתהתוק -שאושרה בידי הוועדה המחוזית.
ÔÈÈÚ· ‰˙ÂÎÓÒ· ÈÂ‡¯ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰Ê ˘ÂÓÈ˘ .‰Ï˜‰ ÔÈÈÚ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÏÏÂÎ‰Â ÂÏÂÎ ÔÂÎ˙‰ ·Á¯Ó ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙ÈÎ˙‰ ¯Â˘È
¯Â˘È‡ ÈÙÏ ‡˘Â· ÂÈ˙ÂÚË ˙‡ ÚÈÓ˘‰ÏÂ „‚˙‰Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
.˙ÈÎ˙‰

אישור התכנית על ידי שר הפני
סעי 109 -לחוק התכנו והבנייה קובע:
)א( החליט מוסד תכנו להפקיד תכנית ,יעביר את התכנית לעיונו של שר הפני מיד
לאחר החלטתו; השר רשאי להורות ,תו 60 .ימי מהיו שהועברה אליו התכנית ,כי
התכנית טעונה אישורו; החליט השר כאמור ,יודיע על כ .למוסד התכנו הנוגע בדבר תו.
עשרה ימי מיו החלטתו) .ב( החליט השר כי התכנית טעונה אישורו ,לא יינת תוק-
לתכנית אלא באישור השר; החלטת השר תינת תו 30 .ימי מהיו שהתכנית הוגשה
לאישורו; לא נת החלטה תו .תקופה זו ,יראו את התכנית כמאושרת על ידי השר.
אישור שר הפני הוא אמצעי בקרה שמטרתו להבטיח שהתכניות יעלו בקנה אחד ע החוק ,ע
התקנות וע התכניות החלות על המקרקעי ולכ .שיובאו בחשבו השיקולי התכנוניי הראויי
ובה שמירת האינטרס הציבורי.
__________________
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5צל למנהל מינהל התכנו את הסמכות לבדוק על פי סעי 109 -לחוק ,א התכנית טעונת
השר ַ
אישורו .בנובמבר  1999הודיעה מנהלת מינהל התכנו דאז לוועדה המקומית כי התכנית נקבעה
כטעונת אישור שר הפני א .לא קיבלה את אישורו .ביוני  2000מסרה הוועדה המקומית הודעה
חוזרת על הפקדת התכנית אחרי שעשתה בה כמה שינויי.
במאי  2000כתבה יו"ר ועדת ערר מחוז תל אביב דאז ליועצת המשפטית דאז של משרד הפני
בנושא תכנית /340ג 11/והעירה בעניי "פגמי חמורי בתכנית" ובה הפגיעה בזכות ההתנגדות.
כמו כ התייחסה להגדלת מספר יחידות הדיור בלי להתחשב בהימצאות תשתיות מתאימות.
בסיכו המכתב ציינה" :מאחר ולא הוגשו לתכנית התנגדויות יש ,לדעתי ,חשיבות גדולה
להתערבותו של משרד הפני באופ שימנע את אישור התכנית במתכונתה הנוכחית ויש לדרוש
מהוועדה המקומית לתק את התכנית ולהפקידה מחדש".23
כעבור שמונה ימי ענתה עובדת באג -לתכניות מתאר מקומיות במינהל התכנו ליו"ר ועדת ערר:
"מכתב .שבנידו הועבר לטיפולי .הערותיי .נלקחו לתשומת לבנו התכנית תוקנה ברובה בהתא
להערותיי.".
נמצא כי ביולי  ,2000אחרי שהתכנית תוקנה והופקדה שנית ,המלי* מינהל התכנו לשר הפני
לקבוע כי התכנית אינה טעונת אישורו .המלצת מינהל התכנו לא התייחסה לעובדה שהתכנית לא
תוקנה בהתא להערה האמורה של יו"ר ועדת הערר בנושא הפגיעה בזכות ההתנגדות .בתכנית
שאושרה נקבע ,בי היתר ,כי תותר תוספת שתי קומות ,כי יוגדל ב 16%שטח הבנייה המותר בכל
מרחב התכנו של הוועדה וכי תותר תוספת של דירות גג .תוספות אלו אושרו א -שהייתה בכ.
פגיעה מהותית בזכות הציבור להתנגד לתכנית ,מפני שלא צוי על אילו בנייני תחול התכנית.
בעקבות פרסו התכנית המתוקנת ביוני  2000הגישו כמה תושבי את התנגדות למת תוק-
לתכנית .ה התנגדו בעיקר לתוספת שתי הקומות בטענה שבנייה לגובה ברחובות שבה ה
מתגוררי תפגע באיכות חייה.
באוקטובר  2000דנה הוועדה המקומית בהתנגדויות התושבי לתכנית והחליטה לקבל את חלק
ולקבוע כי הסעי -המאשר בניית שתי קומות נוספות לא יחול על אזורי מגורי ב' וג' ברחובות
שבה רוחב זכות הדר .קט מ 12מ' .24נוס -על כ .החליטה הוועדה לתת תוק -לתכנית.
È˙˘ ˙ÙÒÂ˙ ÔÈÈÚÏ ÌÈÈÂÎ˙‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÎÂ ,ÔÈÈ·Â ÔÈÈ· ÏÎ È·‚Ï „¯Ù· Ï·˜˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ 16%-· ‰ÈÈ·‰ ÈÁË˘ ˙Ï„‚‰Â ˙ÂÓÂ
‚ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ Ï˘· ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ ¯„‚· ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÙÒÂ˙˘ ‡„ÂÂÏ ‰„ÚÂ˘ ,‰˜È„·‰ Ì
‡.ÔÈÈ·Â ÔÈÈ· ÏÎ È·‚Ï „¯Ù· Úˆ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰·È·Ò‰ Ï˘ ‰ÈÈÙÂ
בתשובתו ממאי  2010כתב מהנדס הוועדה" :בימי אלה שוקדת הוועדה המקומית על עריכת תכנית
רג 23/אשר תחלי -את ג 11/בסמכות הוועדה המחוזית ומטרתה תוספת קומות והגדלת זכויות".

✯
__________________

23
24

לאחר פרסו ההפקדה באוקטובר  1999לא הוגשו התנגדויות.
אי לכ ברחובות אלו נית על פי תכנית / 340ג 11/להוסי רק  11%בנייה במקו  ,16%מכיוו
שהוספת  2.5%בנייה לקומה כרוכה בהוספת קומה.
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ÌÂÒ¯Ù‰ ¯·„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Á¯Ó ÏÎ ÏÚ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÁ‰· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙Ó ‰‚È¯Á‰Â ¯ÒÁ‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÔÂÎ˙‰
.11/‚/340 ˙ÈÎ˙· ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÂÁ·È
˙ÂÎ˘ÏÂ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ „È˜Ù˙˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÌÈË·È‰‰ ˙˜È„· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ˘¯„ Ì‰ ,˙ÂÈÎ˙ ˜Â„·Ï ‡Â‰ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÔÂÎ˙‰
˙ÈÎ˙‰ ˙Î‰ ÈÎÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙ÈÎ˙ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÂÎ˙‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
.‡˘Â· Â˙Â„‚˙‰ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó

היתרי בנייה שניתנו בהתא לתכנית /340ג11/
הביקורת העלתה כי בשני  20062009נתנו הוועדה המקומית ורשות הרישוי  18היתרי בנייה
שבמסגרת נית אישור להגדלת אחוזי הבנייה ב 16%ולהוספת שתי קומות לבנייני ברחובות
שרוחב זכות הדר .שלה גדול מ 12מ' .עוד נמצא כי הוועדה המקומית נתנה  13היתרי בנייה
שכללו תוספת  11%בנייה ברחובות שבה רוחב זכות הדר .קט מ 12מ' )כאמור על פי תכנית
/340ג 11/ברחובות אלה מותר להגדיל את שיעור הבנייה ב 11%בלבד( .כל  31ההיתרי ניתנו
אגב פגיעה אפשרית בזכות ההתנגדות של מי שעלול להיפגע מהתכנית .להל פירוט הממצאי
שעלו בבדיקת היתרי הבנייה האמורי:
‡˙ÂÎÊ ·ÁÂ¯ Ì‰·˘ ˙Â·ÂÁ¯· ÌÈÎÂ˘‰ ÌÈÈÈ·· ˙ÂÏ˜‰ ¯Â˘È
'Ó 12-Ó ÔË˜ Í¯„‰
חוק התכנו והבנייה קובע כי מתפקיד הוועדה המקומית להבטיח את קיו הוראות החוק וכל
תקנה על פיו .החוק קבע כי אי לבנות בניי בלי היתר בנייה שנתנו הוועדה המקומית או רשות
הרישוי המקומית ובהתא לתנאיו .היתר הבנייה חייב להתאי לתכניות החלות על האזור.
סעי 147 -לחוק התכנו והבנייה קובע כאמור כי הוועדה המקומית רשאית לתת למבקש ההיתר
הקלה לפי סעי 145 -לחוק.
סעי)151 -א( לחוק התכנו והבנייה קובע כאמור כי לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג א יש
בכ .סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או על הבניי .סעי)151 -ב( לחוק קובע" :תוספת
לשטח הכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט
) 1באוגוסט  ,(1989היא סטיה ניכרת".
 .1תכנית רג/340/ג" 15/מחסני דירתיי" )להל  תכנית המחסני( 25מאפשרת לבנות מחס
בשטח מרבי של  6מ"ר נטו לכל דירה ,נוס -על שטחה העיקרי המותר לבנייה ,והיא חלה על כל
מרחב התכנו של רמת ג ברוב אזורי המגורי .מכא שהוועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר
הקלה הכוללת תוספת שטח לאחר מועד הפקדת תכנית המחסני בפברואר .2005

__________________
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הביקורת העלתה כי בשני  20062009נתנה הוועדה המקומית  13היתרי בנייה לבנייני הכוללי
מת הקלות של  5%או  2.5%בשטח הבנייה של הבנייני ,ברחובות שבה רוחב זכות הדר .קט
מ 12מ'.
נמצא כי ההיתרי הכוללי את ההקלות האמורות ניתנו לאחר הפקדת תכנית המחסני א -על פי
שתוספת שטחי אלה נחשבת סטייה ניכרת מתכנית לפי סעי)151 -ב( לחוק.
 .2תקנה  15לתקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל) 1970להל 
תקנות התכנו והבנייה( ,קובעת כי משהוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית ,על מהנדס הוועדה
המקומית לאשר בכתב כי היא תואמת את הוראות התקנות והתכניות החלות על המקרקעי .א
הבקשה אינה תואמת את ההוראות האמורות ,נדרש המהנדס לפרט את מהותה ואת מידת הסטייה
ולחוות את דעתו בכתב לרבות הגדרת הבקשה סטייה ניכרת לפי סעי)151 -א( לחוק.
נמצא כי מהנדס הוועדה לא מילא את חובתו ולא התריע שתוספת שטחי בנייה של  5%או 2.5%
בבקשות ל 13ההיתרי האמורי היא סטייה ניכרת שאיאפשר לאשרה.
‰ÁÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ Â˙ÂÈ‰· ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ¯È·ÚÓ ‡Â‰˘ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
¯ÈÚ‰ „ÂÚ .·˙Î· ˙‡Ê ¯˘‡ÏÂ ÔÈÈÚ· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ ,‰„ÚÂÂÏ
Ú‚ÂÙ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ
È¯˙È‰
˙‰ÈÂ˜È

·‰ÈÈ

˙Â¯È„Ï

‚‚

˘Â˙È

ÏÚ

ÈÙ

˙˙ÈÎ

¯‚340/

ÏÚ

תכנית המתאר רג 340/על תיקוניה מאפשרת לתת היתר לבניית חדרי יציאה לגג מתו .הדירות
בקומה העליונה .משנת  2001היא מאפשרת במקרי מסוימי להמיר חדרי יציאה לגג בדירות גג.
להל יפורטו ההוראות בנושא:
 .1תכנית רג/340/ג" 1/חדרי יציאה לגג" )להל  תכנית חדרי יציאה לגג( 26מגדילה את השטח
המרבי המותר לבנייה לחדר יציאה לגג לכל אחת מהדירות בקומה העליונה מ 12מ"ר ל 23מ"ר.
 .2תכנית /340ג 2711/מאפשרת להקי דירות גג במקו חדרי יציאה לגג ,28אול התכנית ג
קובעת כמה הגבלות בנוגע לדירות הגג" :שטח הדירה על הגג לא יקט מ 75מ"ר שטחי
עיקריי .29השטח המבונה על הגג לא יעלה על  75%משטח הגג".
 .3תכנית רג/340/ג 3021/מתירה בניית חדרי יציאה לגג בשטח עיקרי כולל של עד  40מ"ר
לחדר )במקו  23מ"ר שהיו מותרי על פי התכנית הראשית( או  50%משטחה העיקרי של הדירה
__________________

26
27
28

29
30

התכנית פורסמה למת תוק ב&.29.3.85
התכנית פורסמה למת תוק כאמור בשנת .2001
האפשרות שקבל יקי דירת גג וימכור אותה שלא לבעל הזכות בדירה בקומה העליונה בבניי חדש
המוק מוטלת בספק מאחר שסעי 7.7ח לתכנית רג/340/ג ,1/הקובע" :בנית חדרי יציאה לגג תותר
על הגג של הדירות העליונות בשטח הגג הצמוד לאותה דירה בתנאי שלמבקש זכות בלעדית לשמוש
בשטח הגג שמעל דירתו כרשו בספרי האחוזה ,"...לא בוטל.
כולל  6מ"ר להקמת מחס דירתי.
התכנית פורסמה למת תוק ב&.12.1.06
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העליונה ,31לפי הקט ביניה .32עוד קבעה התכנית כי חריגה מהוראה זו היא בבחינת סטייה ניכרת
מ התכנית.
 .4תכנית רג/מק/340/ג/21/א 33קובעת כי הוועדה המקומית לא תורשה לאשר ניוד שטחי
בנייה עיקריי להרחבת חדרי היציאה לגג .34
מהוראות אלה בתכניות עולה כי מותר לאשר דירת גג רק במקרי שבה מספר הדירות בקומה
העליונה והשטחי העיקריי שלה מאפשרי הקמת דירה ששטחה העיקרי לא יקט מ 75מ"ר.
במקרי אחרי אי הוועדה המקומית מוסמכת לאשר דירת גג אלא רק חדרי יציאה לגג .השטח
העיקרי המרבי של חדר יציאה לגג או של דירת הגג הוא  40מ"ר או  50%משטח הדירה בקומה
העליונה ,הקט מביניה ,כפול מספר הדירות בקומה העליונה.
הביקורת בדקה  19היתרי לבניית דירות גג באזורי מגורי ב' וג' שאות נתנו לאחר מרס 2006
ועדת המשנה ורשות הרישוי .הביקורת מצאה כי בכל ההיתרי שטחי דירות הגג שאושרו גדולי
מ השטחי המותרי .להל פירוט הממצאי:
)א( נמצא כי במסגרת שמונה היתרי שניתנו חושב שטח דירות הגג על בסיס שטח הדירות
בקומה העליונה לרבות שטח הממ"ד ,א -על פי שהממ"ד נחשב כאמור שטח שירות ולא שטח
עיקרי .כ .התירו ההיתרי שלא כדי תוספת שטח לדירות הגג ששיעורו  712מ"ר ,א -שיש בכ.
סטייה ניכרת מתכנית.
)ב( נמצא כי בשני היתרי שניתנו חושב שטח דירת הגג לפי  40מ"ר ולא לפי החלופה של
 50%משטח הדירה העליונה ,בהיותה החלופה ששטחה הקט ביותר ,שלא לפי הוראות תכנית
רג/340/ג .21/תוספת שטח של  6מ"ר ושל  10מ"ר בשני ההיתרי היא סטייה ניכרת מתכנית.
)ג( עוד נמצא כי ב 14היתרי אושר ניוד זכויות של שטחי ,ששטח  261מ"ר ,לקומת הגג
מ הקומות התחתונות .יש בכ .סטייה מהוראת תכנית רג/מק/21/340/א האוסרת במפורש ניוד
זכויות לקומת הגג.
בעקבות הכללת שטחי שלא הותרו על פי התכניות החלות על המקו בשטח הבנייה של דירות
הגג ,ב 14היתרי מתו 19 .ההיתרי שנבדקו נית אישור לבניית דירות גג ,א -שמותר היה לאשר
במקרי אלה בניית של חדרי יציאה לגג בלבד.
עוד נמצא כי בעקבות הוספת השטחי שלא כדי כאמור בשמונה בנייני ,השטח המבונה על הגג
גדול מ 75%משטח הגג בכל אחד מבנייני אלה ,שלא לפי הוראות תכנית /340ג.11/
˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÓ ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ· Û‡ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·Â ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‚‚ ˙Â¯È„Ï ÌÈ¯˙È‰ 19 Ï˘ Ì˙‡ˆÂ‰
.˙ÂÈÎ˙‰
__________________
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34

844

כולל מחס דירתי של  6מ"ר אול ללא ממ"ד שאינו שטח עיקרי.
בהמש סעי  11.1.1של תכנית רג/340/ג 21/נקבע" :למרות האמור לעיל ,תותר בניית חדרי יציאה
לגג בשטח של עד  23מ"ר )כקבוע בתכנית הראשית( לכל דירה עליונה א א שטח זה עולה על 50%
משטחה העיקרי של הדירה כאמור לעיל" .יש לציי כי הוראה זו באה להיטיב ע מבקשי היתרי
המתכנני דירות קטנות ,למשל דירות של  40מ"ר ,בקומה העליונה.
התכנית פורסמה למת תוק ב&.30.7.06
האפשרות לנייד זכויות נקבעה בתכנית רג/מק/340/ג ,11/1/שפורסמה למת תוק ב&.31.5.05

עיריית רמת ג

˙ÈÈ·Ï Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·ÒÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
.Ì‰Ï ÌÈ˙È‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙‡ ÔÁ·ÈÂ ‚‚ ˙Â¯È„Â ÌÈ¯„Á
בתשובת מהנדס הוועדה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010נאמר" :חישובי השטחי  הערות
הביקורת ייושמו בקפדנות".
‚‚‰ ˙Â¯È„· ‰˜ÚÓ‰Ó ‰‚ÈÒ
תכנית חדרי היציאה לגג שהגדילה את השטח המרבי לחדר יציאה לגג מ 12מ"ר ל 23מ"ר
קובעת כ" :.מרחק הנסיגה מהמעקה בכל חלק ממבנה היציאה לגג לא יפחת מ 1.2מ' למעט
אות מקרי שלדעת מהנדס העיר קיימת הצדקה ארכיטקטונית למרחק אחר".
בתכנית /340ג ,11/המאפשרת הקמת דירות גג ,נקבע כי יוגדל מרחק הנסיגה מהמעקה כלהל:
"הבנייה על הגגות תהיה בנסיגה של   2.0בחזית הבני ,ובחזית הצדדית והאחורית   1.5מ' או על
פי שיקול מהנדס העיר ועפ"י רג/340/ג ."1/יש להדגיש כי על פי לשו הסעי -א יחליט מהנדס
הוועדה )מהנדס העיר( לקבוע מרחק נסיגה הקט מהמרחק שנקבע בתכניות ,עליו להצדיק זאת מ
הבחינה הארכיטקטונית.
נמצא כי ב 18דירות גג הותרה בניית דירות הגג בקווי הבניי ללא נסיגה של הבנייה בחזית
האחורית ובחזיתות לצדדי .עקב כ .הותר למבקשי להקי מרפסות גג גדולות למדי ,במקו
מעבר של  1.52.0מ' סביב לדירות הגג .כמו כ לא נמצאה חוות דעת של מהנדס העיר בעניי
ההצדקה הארכיטקטונית לביטול הנסיגה.
˙˘È¯„ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÂÏÚÙ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Û‡ ,‚‚ ˙Â¯È„· ‰˜ÚÓ‰ ÔÓ ‰‚ÈÒ‰ ÏÂËÈ· ˙‡ ÏÏÎÏ ÂÎÙ‰˘ ÍÎ· 1/‚/340/‚¯ ˙ÈÎ
˘ÌÈÈÈ·‰ 19-Ó 18-· ‰ÏËÂ· ‰‚ÈÒ‰ :ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ Úˆ·˙‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ¯·„‰
˘·„˜˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ„ÈÈ ‡˘Â‰˘ ˘Â¯„ ,È˙„Â˜ ÂÈ‡˘ ‡˘Â· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ .Â
.˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ· ˙‡ˆÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó
בתשובת מהנדס הוועדה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010נאמר כי במסגרת תכנית רג/340/ג,23/
שהיא תכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מחוזית הנמצאת בימי אלו בשלבי עריכה והמיועדת
להחלי -את תכנית רג/340/ג ,11/הוא ממלי* לבטל את מגבלת הנסיגה האמורה.
˙ÈÎ˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‚˜ÓÏÂ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ‰‚ÈÒ‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÈÏÚ 23/‚/340/
.ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó
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תכניות לארבעה בנייני והיתרי הבנייה שניתנו לה
‰Ò¯Â·‰ ÌÁ˙Ó· ÔÂÏÓ ˙Ó˜‰
בחלקה ששטחה  715מ"ר נטו ,35ברחוב אהליאב  5בצפו מתח הבורסה )להל  המגרש( ,נבנה
בשנות השבעי של המאה העשרי בניי ובו חמש קומות בשטח כולל של  1,762מ"ר .בבניי
שכנו משרדי )להל  הבניי הקיי(.
תכנית המתאר למתח הבורסה החלה על המגרש מייעדת אותו לתעשייה מיוחדת )המתירה
בתנאי מסוימי שימוש למשרדי( ומתירה הקמת בניי של חמש קומות ו 200%בנייה.
בינואר  2007הגישה חברה א' )להל  המבקשת( לוועדה המקומית בקשה להיתר בנייה לתוספת
חמש קומות לבניי הקיי ,להקלות ולשימוש חורג בבניי ,באופ שייעודו יוסב מתעשייה
למלונאות .ביוני  2007אישרה ועדת המשנה את הבקשה למת היתר לתוספת הבנייה ,להקלות
ולשימוש חורג למש .עשר שני .ביולי  2008נתנה הוועדה למבקשת את היתר הבנייה .במועד
הביקורת החלה המבקשת בביצוע עבודות בנייה על פי ההיתר שנית לה.
במאי  2007הגישה המבקשת תכנית מפורטת נקודתית בסמכות הוועדה המקומית לתוספת חמש
קומות לבניי הקיי הכולל חמש קומות .ביוני  2008קיבלה התכנית תוק .-התכנית ידועה בש
תכנית רג/מק) 1422/להל  תכנית מק.(1422/
מטרת תכנית מק 1422/היא "שינוי בבינוי ,ע"י שינוי מספר הקומות המותר ע"פ תב"ע" .עיקרי
הוראותיה ה "קביעת הוראות והנחיות בניה ע"י תוספת  5קומות לבניי קיי ב  5קומות ,לפי
סעי62 -א)א() (5לחוק".
תכנית מק 1422/מציינת כי זכויות הבנייה ה 2,438 :מ"ר שטח עיקרי ו 1,600מ"ר שטחי שירות
עיליי ,ס .הכול  4,038מ"ר.
בפברואר  2009הגישה המבקשת בקשה נוספת להיתר שינויי בהתא לתכנית מק,1422/
שאושרה כאמור כחצי שנה קוד לכ .הבקשה היא להקמת בניי של  11קומות וקומת מרת.-
באוגוסט  2009דנה רשות הרישוי 36בבקשה ואישרה אותה.
ÌÈÈÂÈ˘ ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡Â ‰ÈÈ·‰ ¯˙È‰ ,1422/˜Ó ˙ÈÎ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˙ÂÈÎ˙ÏÂ ˙Â˜˙Ï ,˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Â ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ Â˙ÈÂ Â¯˘Â
:ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .˘¯‚Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰

__________________
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גודל החלקה ברוטו הוא  870מ"ר .על פי תכנית רג 340/שטח של  155מ"ר מיועד להפקעה לצור
דר.
כאמור ,יו"ר הוועדה המקומית או יו"ר ועדת המשנה ומהנדס הוועדה המקומית ,יחדיו ,יהיו רשות
רישוי מקומית .על פי החוק הסמכות לאשר הקלות ושימושי חורגי מוקנת לוועדת המשנה ולא
לרשות הרישוי.
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תכנית מק1422/
 : ˘ ¯ ‚ Ó ‰ „ Â Ú È Èסעי62 -א לחוק התכנו והבנייה ,שהעביר כאמור לוועדות המקומיות את
הסמכות לאשר תכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות בכמה נושאי ,אינו מסמי .ועדות
אלה לאשר תכניות המשנות את ייעודי המקרקעי.
תכנית המתאר למתח הבורסה קובעת כי השימוש המותר הוא לצור .תעשייה מיוחדת.
נמצא כי בטבלת השטחי בתשריט תכנית מק 1422/צוי כי ייעוד השטחי על פי תכנית המתאר
למתח הבורסה הוא לתעשייה ולמלונאות וכי ג ייעוד השטחי המוצע בתכנית זו הוא לתעשייה
ולמלונאות ,זאת בניגוד לתכנית התקפה החלה הקובעת כי ייעודו של השטח הוא כאמור לתעשייה
מיוחדת.
בתשובת מהנדס הוועדה ממאי  2010למשרד מבקר המדינה נאמר כי "הציו ]בתשריט התכנית[
כאילו האזור הוא ג אזור מלונאות ,היא טעות".
Ï·˜Ï ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÚÂÈÓ ¯ÂÊ‡‰ ÈÎ ‰· ÔÈÂˆÈ ‡Ï˘ ÍÎ ÌÈÁË˘‰ ˙Ï·Ë· ¯ÂÓ‡‰ Ô˜Â˙È ‰ÈÙÏ˘ ,‰ËÏÁ‰
.˙Â‡ÂÏÓÏ
ÔÎ‡ ˙ÈÎ˙‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Î˘ÏÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.‰˜Â
באוגוסט  2010הגישה המבקשת לוועדה המקומית תכנית מפורטת נקודית בסמכות ועדה מחוזית
שבה ,בי היתר ,הוס -לייעוד המגרש ג מלונאות.
 : ‰ È ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ Â ‰ È È  · ‰ ˙ Â È Â Î Êטבלת "זכויות והוראות הבנייה" 37בתכנית מק1422/
קובעת כי השטחי המותרי לבנייה על פי תכנית המתאר למתח הבורסה ה :השטח העיקרי 
 2,438מ"ר ושטח השירות   1,600מ"ר .בתכנית צוי" :זכויות הבניה לשטח העיקרי חושבו לפי
תב"ע תקפה 1,740  200% :מ"ר ,תוספת בגי מעלית 43.50  5% :מ"ר ,בגי שיפור הדיור6% :
  52.50מ"ר ,בגי תוספת שתי קומות 43.50  5% :מ"ר ,תוספת קומה בגי שיפו*   279.08מ"ר,
תוספת קומה בגי תמ"א  279.08  38מ"ר".
,˜ÂÁÏ „Â‚È· Ì‰ ˙ÈÎ˙· Ë¯ÂÙÓÎ ˙Â¯È˘‰ ÈÁË˘ÓÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÁË˘‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ
:ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈÎ˙‰Â ˙Â˜˙Ï
:˙ÈÏÚÓ ˙ÈÈ·Ï ‰ÈÈ· 5% Ì‰˘ ¯"Ó 44-· ÔÈÈ·‰ ÁË˘ ˙Ï„‚‰
תקנה )9א( לתקנות התכנו והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב) 2002להל  תקנות סטייה
ניכרת מתכנית( ,קובעת כי מותר להגדיל את שטח הבניי בתנאי האלה" :א מספר הקומות
בבני או גובה הבני מחייב התקנת מעלית ולא קיימת מעלית בבני במועד הגשת הבקשה להקלה
ובתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה להקמת מעלית ובלבד שלא תותר תוספת של יותר מ."5%
__________________

37

הטבלה היא חלק מתקנות התכנית .בחלק אחד של הטבלה מפורטות זכויות הבנייה על פי התכניות
התקפות ,ובחלק האחר מפורטות זכויות הבנייה על פי התכנית המוצעת.
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בנוגע לעתירה מנהלית שהגישה גילע  חברה לבניי ופיתוח בע"מ  38קבע בית המשפט כי
ההסדר שהיה נהוג במש .שני ולפיו ניתנה הקלה בשיעור של  5%ג א בתכנית החלה כבר
נקבעו זכויות להקמת מעלית בבנייני הוא "הסדר שהופעל מש .שני על יסוד פרשנות שגויה של
הדי ...משפורש הדי כפי שפורש ,ברור שהפירוש האחר ,שאפשר הקניית אחוזי בנייה שלא כדי,
הינו שגוי ודינו ביטול" .עוד קבע בית המשפט" :ההקלה הנ"ל נועדה כאמור לאפשר הקמת
מעליות ,ולא להגדיל את שטחי הבנייה ללא קשר אליה .המגבלה של  5%היא הס -העליו של
שטח אותו נית להוסי ,-לצור .הקמת המעלית ,א השטח אינו קשור להקמת המעלית ,אי מקו
לתת את ההקלה" .בית משפט קבע שביטול הנוהג השגוי של מת הקלה בשיעור של  5%בנייה
ייכנס לתוק -ב.9.6.06
בית המשפט קבע כי במקרה שהובא לפניו" :כאשר קוראי את תקנה )9א( בנוסחה העדכני ,ברור
שסייגי האלה אינ יכולי לחול על ענייננו ,שכ בתכנית חפ 229/קיימות זכויות בנייה להקמת
מעלית ועל פיה הוצאו חדר המכונות למעלית  ...ופיר המעלית  ...מחישוב שטח הבניה".
נמצא כי התנאי שבגינ מותר להגדיל את שטח הבניי על פי תקנה )9א(  האחד ,שלא קיימות
זכויות בנייה להקמת מעלית ,והאחר ,שאי מעלית בבניי  אינ מתקיימי ג בענייננו ועל כ
תוספת  5%בנייה בגי בניית מעלית אינה מותרת :א .שטחי פיר המעליות וחדר המכונות בהיתר
לא נכללו בחישוב השטחי המותרי לבנייה 39ב .בבניי הקיי פעלו שתי מעליות  מעלית
נוסעי וכ מעלית לשינוע מטעני קטני.
ÈÁË˘Ï ,¯"Ó 44 ˙ÙÒÂ˙ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ‰ÈÈ·‰
˙  : ¯ " Ó 2 7 9 - ı Â Ù È ˘ Ô È ‚ · ‰ Ó Â ˜ ˙ Ù Ò Âתוספת שטח של  279מ"ר אושרה
בהתא לתכנית המתאר למתח הבורסה המאפשרת תוספת קומה לשיפו* רק בהתקיי שלושת
התנאי האלה" :במגרשי בה קיימי בניני בני  4קומות בהתא להיתר ,אשר נוצלו בה כל
אחוזי הבניה ,אשר לדעת הועדה המקומית יש לשפצ ואשר לא חלה עליה תכנית בני ערי
מפורטת מיוחדת ,נית יהיה להוסי -קומה נוספת".
נמצא כי הבניי אינו עומד בדרישות של שניי מתנאי התכנית ועל כ איאפשר לאשר תוספת
קומה לבניי הקיי (1) :מדובר בבניי של חמש קומות מעל קומת מרת -ולא בארבע קומות
כנדרש; ) (2הוועדה לא הביעה את דעתה כי יש לשפ* את הבניי .השמאי המכריע 40כתב בחוות
דעתו" :יצוי כי בעת ביקור בנכס שנער .בשנת  2005נמצא כי הבניי במצב פיזי טוב ברמת גמר
התואמת משרדי".
Ï˘ ÁË˘Â ‰ÓÂ˜ ˙ÙÒÂ˙ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÏÎ 1422/˜Ó ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ¯"Ó 279
__________________

38
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עת"מ ) 3116/06חיפה( ‚‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ ¯¯Ú ˙„ÚÂ ' 'Á‡Â Ó"Ú· ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÈÈ ·Ï ‰¯·Á ÌÚÏÈ
 ,'Á‡Âתקדי.
ראו תקנה )4ג( לתקנות חישוב שטחי הקובעת כי "שטחו של פתח ברצפה העולה על  0.50מטרי
רבועי לא יבוא במני השטח המותר לבניה".
במקרה של מחלוקת על גובה החיוב בעניי היטל השבחה בי שמאי מקרקעי מטע הוועדה
המקומית לבי שמאי מטע בעל המקרקעי קובע החוק כי יש לפנות לשמאי נוס & שמאי מכריע
שידו בנושא.

עיריית רמת ג

˘  : ˙ Â ¯ È ˘ È Á Ëנושא שטחי השירות הוסדר בשנת  1992בתקנות חישוב שטחי .בסעי-
המעבר )סעי (13 -בתקנות חישוב שטחי נקבע בי היתר)" :ג( הוק בני לפני תחילת של תקנות
אלה ,אי באמור בתקנת משנה )ב( כדי להוסי -על השטחי המותרי לבניה לפי תקנות אלה".
ג בהחלטת ועדת המשנה ממאי  2008בעניי הגדרת שטחי שירות בתכנית רג 340/נקבעה הוראה
דומה" :הנחיות אלו לא חלות על מבני קיימי ,ולא נית יהיה להוסי -שטחי לבניי קיי על
בסיס".
נמצא כי כ 450מ"ר מ 1,600מ"ר שהותר להקצות לשטחי השירות לפי התכנית ה שטחי
עיקריי;  450מ"ר 41של שטחי שירות נמצאי בחמש הקומות הקיימות בבניי ,זאת בניגוד
לתקנות חישוב שטחי ותכנית רג 340/שאינ מתירות תוספת שטחי שירות לבניי קיי .הבדיקה
העלתה כי כ 450מ"ר בחמש הקומות הקיימות חושבו כשטח שירות א -על פי שהיו השטח
העיקרי לפי היתר הבנייה הקיי .עוד הועלה כי השטחי העיקריי שהוסבו לשטחי שירות שימשו
להגדלת השטחי העיקריי בכל אחת מארבע הקומות הקיימות ב 80מ"ר בממוצע וכ שימשו
כשטחי עיקריי בקומות שהוספו בתכנית.
‰È˙Â‡¯Â‰·Â 1422/˜Ó ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÏÎ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ
˘.˙Â¯È˘ ÁË˘Î ¯"Ó 450-Î Ï˘ È¯˜ÈÚ ‰ÈÈ· ÁË
בסעי61 -א)ג() (1לחוק התכנו והבנייה שתוק במסגרת תיקו  76נקבע כאמור כי ועדה מקומית
רשאית להחליט על הפקדתה ועל אישורה של תכנית ובלבד "שלא תקבל הועדה המקומית החלטה
על הפקדת תכנית ,אלא א כ הונחו לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הועדה המקומית ושל
היוע* המשפטי שלה ,ולפיה התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית".
נמצא כי מהנדס הוועדה והיוע* המשפטי של הוועדה לא הגישו לוועדה חוות דעת כאמור
בהוראת סעי61 -א)ג() (1לחוק ,ויתרה מזו :מהנדס הוועדה א -המלי* להפקיד את התכנית .עוד
נמצא כי באפריל  2008נשלחה חוות דעת של היוע* המשפטי ושל מהנדס הוועדה ללשכת התכנו
המחוזית ולפיה הסמכות להפקדת תכנית מק 1422/נמצאת בידי הוועדה המקומית.

✯
˙Â‡¯Â‰·Â ˙ÂÈÂÎÊ· 42¯"Ó 770-Î ˙ÏÏÎ‰ ÈÎ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÓÁ ˙ÙÒÂ˙ ¯Â˘È‡ ÈÎ ·˙Î ˙ÈÎ˙Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‰
Ô‰ÈÏÚ˘ ¯"Ó 770-Î Ï˘ ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ˘ ˙ÂÈ‰ ;‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÏÂˆÈÏ „ÚÂ ˙ÂÓÂ˜‰
„ÂÚ .˙ÈÎ˙‰ ¯Â˘È‡Ï „ÂÒÈ‰ ËÓ˘ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˙È ˙ÂÓÂ˜‰ ˘ÓÁ ˙ÙÒÂ˙Ó ˜ÏÁ ˙ÒÒÂ·Ó
¯Á‡Ó Ì„È˜Ù˙· ÂÏ˘Î Ì‰ ÈÎ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ
˘- ‰Ò¯Â·‰ ÌÁ˙ÓÏ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ - ˘¯‚Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Â˜„· ‡Ï
‰Ê ÔÙÂ‡· ,ÂÊÓ ‰¯˙È ;‰ÈÙÏ ÌÈ¯˙ÂÓ ÌÈ‡˘ ‰ÈÈ· ÈÁË˘ 1422/˜Ó ˙ÈÎ˙· ÏÂÏÎÏ Â¯˘Ù‡Â
.ÌÈÁË˘‰ ˙ÙÒÂ‰Ï „‚˙‰Ï ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡˘ ‰ÚËÓ ‚ˆÓ Â¯ˆÈ Ì‰
__________________

41
42

לא הובאו בחשבו  133מ"ר של המרחבי המוגני הקומתיי ו& 50מ"ר של מבואות עש בחמש
הקומות הקיימות.
 44מ"ר לבניית מעלית 279 ,מ"ר בגי שיפו /ו& 450מ"ר שטחי שירות.
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בדיקת התכנית על ידי לשכת התכנו המחוזית
סעי  109לחוק התכנו והבנייה קובע כאמור כי משהחליט מוסד תכנו כלשהו להפקיד תכנית
הוא יעביר את התכנית לעיו שר הפני מיד אחרי שהתקבלה החלטתו .השר רשאי להורות בתו
 60ימי מ היו שהועברה אליו התכנית כי התכנית טעונת אישור שלו .א החליט כ השר ,לא
יינת תוק לתכנית אלא באישורו בלבד.
"צל ללשכות התכנו המחוזיות את הסמכות לבדוק תכניות מתאר ותכניות מפורטות
שר הפני ַ
שה בסמכות הוועדה המקומית ולהמלי #בפני יושבי ראש הוועדות המחוזיות א ה טעונות
אישור שלו.43
אישור שר הפני משמש כאמור אמצעי בקרה לשמירה על כ שהתכניות יתאמו את החוק ,את
התקנות ואת התכניות החלות על המקרקעי ,ועל כ שיובאו בחשבו השיקולי התכנוניי
הראויי ובה שמירת האינטרס הציבורי .בחוזר מנכ"ל משרד הפני  4/2006מספטמבר 2006
)להל ( חוזר המנכ"ל( נכתב" :ראשית יצוי כי סמכות השר על פי סעי זה נועדה ,בעיקרה,
לאפשר לשר לקיי בקרה ופיקוח על תכניות המתאר המותקנות במוסדות התכנו ( וזאת ככל
שימצא לנכו .עוד יצוי ,כי סמכות השר לא הוגבלה ,על פי סעי זה ביחס לנושאי או למקרי
בה רשאי השר להפעיל סמכותו והוא רשאי במסגרת סמכותו זו לשקול כל שיקול שמוסד תכנו
רשאי לדרוש".
עוד נקבע בחוזר המנכ"ל כי בעת גיבוש חוות הדעת המקצועית של לשכת התכנו המחוזית תיבח
התכנית שבסמכות ועדה מקומית ,בי היתר ,בהתייחס לתשעה קריטריוני .אחד הקריטריוני
שנקבעו הוא "תכניות המעלות קיומו של פג לכאורה בשל אי קיו הוראות חוק התכנו והבניה,
לרבות בשאלת סמכות מוסד התכנו המוסמ לטפל בה".
בינואר  ,2008אחרי שלשכת התכנו המחוזית בדקה את תכנית מק ,1422/הודיעה יו"ר הוועדה
המחוזית תל אביב לראש עיריית רמת ג כי התכנית אינה טעונת אישור של שר הפני .נמצא כי
הבודק מטע לשכת התכנו המחוזית לא העלה בבדיקתו ,על פי המידע שהיה מצוי בידיו באשר
לתכנית המתאר למתח הבורסה ,שהתכנית הגדילה שלא כדי את שטח הבנייה בכ( 270מ"ר.
להל פסיקתו של בית המשפט העליו בעניי חובת הפיקוח של הוועדה המחוזית:
הדברי שנאמרו לעיל ,לגבי הוועדה המקומית ,בעניי "בצוע רשלני של חובה ותפקיד
ציבוריי" ,יפי ג לגבי הוועדה המחוזית .ראינו ,שהחוק קובע את חובתה של הוועדה
המחוזית לפקח ולהתערב בכל מקרה של חריגה .את חשיבותו של תפקיד זה נית להסיק
בנקל מכל שנאמר עד כה .כדי שהפקוח ימלא את הפונקציות שנועדו לו ,וכדי שיהיה
אפקטיבי ובעל משמעות ,נדרש ,שרמת הביצוע של חובת הפקוח תהיה גבוהה .במילי
אחרות ,ראוי להטיל על הוועדה המחוזית ,מעבר לחובה החקוקה שהוטלה עליה בחוק,
חובה ,שנובעת מפקודת הנזיקי ,להיזהר ולהקפיד בביצוע הפיקוח הנדו .שא לא כ,
כיצד תיקבע רמת ההתנהגות ה"פיקוחית" ,כ שתהיה אינטנסיבית ורצינית דיה להשגת
מטרות החיקוק.44
בתשובת יו"ר הוועדה המחוזית תל אביב ממאי  2010למשרד מבקר המדינה נאמר" :אי אנו
חולקי על אמירה זו ברמת העיקרו ,ואכ אנו נוהגי במסגרת תפקידנו לקיי בדיקה דקדקנית
__________________
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על פי חוזר מנכ"ל  1/2001מ&.12.2.01
בע"א  ,'Á‡Â ‰È˙ ‰È·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ' Ó"Ú· ÌÈ˙· È˜ 119/86פ"ד מו ,727 ,5
תקדי.

עיריית רמת ג

של הזכויות המוענקות ·˙ .ÂÈ„È· ÈÂˆÓ‰ „ÈÁÈ‰ ÈÂÎ˙‰ Ú„ÈÓ‰ Ì‰˘ ,˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈÎואול...
ניתוח זכויות הבניה המותרות מבוסס על  ,...ÌÈÈ˜‰ ‰·ÓÏ ‰È·‰ ¯˙È‰בדיקת לשכת התכנו
נעשית על יסוד המידע המצוי ברשותה ,ואילו ÔÂÎ˙‰ ˙Î˘Ï È„È· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ‡ ÂÏÏ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰
] ˙ÈÊÂÁÓ‰ההדגשות במקור[".
Ï˘Â 1422/˜Ó ˙ÈÎ˙ Ï˘ ˙È˜„˜„ ‰˜È„· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙ÈÎ˙· ÂÏÏÎ ¯"Ó 270-Î ÈÎ ‰ÏÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈÎ˙‰
היתר הבנייה
חוק התכנו והבנייה קובע כאמור שאי לבנות בניי בלא היתר בנייה שנתנו הוועדה המקומית או
רשות הרישוי המקומית .היתר הבנייה חייב להתאי לתכניות המפורטות החלות על האזור .עוד
קובע החוק כי אי לעשות שימוש חורג במקרקעי או בבניי בלא היתר .שימוש חורג מוגדר
בסעי  1לחוק כשימוש במקרקעי או בבניי למטרה שלא אושרה בתכנית ,בתקנה או בהיתר
בנייה.
סעי  147לחוק קובע כאמור כי הוועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעי 145
לחוק .סעי )151א( לחוק קובע כי לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג א יש בכ סטייה
ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או על הבניי .בתקנות סטייה ניכרת מתכנית נקבע מה ייחשב
סטייה ניכרת .תקנה )9א( לתקנות סטייה ניכרת מתכנית קובעת כי לגבי תכנית שהופקדה עד
אוגוסט  1989הגדלת שטח הרצפה ביותר מ( 16%תיחשב סטייה ניכרת.
„Â‚È· ¯"Ó 770-Î ‰ÏÏÎ˘ ˙˘˜·Ó‰ ˙˘˜· ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ‰¯˘È‡ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ
˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰Ó ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ· ˙˘˜·ÓÏ ‰ÈÈ· ¯˙È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ 2008 ÈÏÂÈ· .˙ÈÎ˙Ï
¯ÂÓ‡Î ˙ÒÒ·˙Ó ¯˙È‰· ÂÏÏÎÂ ‰˘˜·· Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÓÂ˜‰ ˘ÓÁÓ ˜ÏÁ ˙ÙÒÂ˙ .45ÔÈÈ·‰ ÏÚ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ Ô˙È ¯˘‡ ‰Ï‡‰ ‰ÈÈ·‰ ÈÁË˘ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÏÚ
תקנה  15לתקנות התכנו והבנייה קובעת כאמור כי משהוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית על
מהנדס הוועדה המקומית לאשר בכתב כי היא תואמת את הוראות התקנות ואת התכניות החלות
על המקרקעי .א הבקשה אינה תואמת את ההוראות נדרש כאמור המהנדס לפרט את מהותה ואת
מידת הסטייה מ ההוראות .כמו כ עליו למסור חוות דעת בכתב ,שבה יציי ג א הבקשה היא
סטייה ניכרת מתכנית לפי סעי )151א( לחוק.
נמצא כי מהנדס הוועדה המקומית לא אישר בכתב כי הבקשה להיתר הבנייה תואמת את התכניות
החלות על המקרקעי ,וממילא לא פירט את מהות אי(ההתאמה בי הבקשה להיתר לבי התכניות.
ע זאת הלכה למעשה קודמה הבקשה להיתר.

__________________
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היתר הבנייה כלל תשע קומות ותוספת כ& 770מ"ר שיש בה משו סטייה ניכרת מ התכניות החלות
על הבניי.
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‡„ÂÂÏÂ ÛÒ ¯ÓÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÏÈË‰ ˜ÂÁ‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï Ì‡˙‰· ÔÈ„Î ÂÏ·˜˙È ‰ÈÈ· ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰
Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó Ï˘Î Â·˘ ‰Ê ‰¯˜Ó ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯˘Â‡ ‰˘˜·‰ ÈÎ ÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ
בפברואר  ,2009לאחר אישור תכנית מק ,1422/הגישה המבקשת בקשה נוספת לשינויי מ
ההיתר הראשו .הבקשה היא להקמת בניי של  11קומות וקומת מרת בשטח עיקרי של 2,438
מ"ר ושטחי שירות של  2,470מ"ר .באוגוסט  2009דנה רשות הרישוי בבקשה ואישרה אותה ,א
על פי שהיא כללה כאמור כ( 770מ"ר בסטייה ניכרת מתכנית המתאר למתח הבורסה.
תקנה  (15)2לתקנות סטייה ניכרת מתכנית קובעת בנוגע למקומות חניה כי סטייה ניכרת היא:
"סטייה מהוראות התכנית בדבר מספר מקומות חניה לכלי רכב או מהוראות התכנית המחייבות
התקנת מקומות חניה תת(קרקעיי".
נמצא כי היתר הבנייה מיולי  2008נית בסטייה ניכרת ג משו שהוא לא כלל התקנת מקומות
חניה כמתחייב מתקנות התכנו והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג( 20) 1983במספר(.
˘  : ‚ ¯ Â Á ˘ Â Ó Èועדת המשנה אישרה כאמור את בקשתה של המבקשת לקבלת היתר
לתוספת חמש קומות למבנה קיי ולשימוש חורג במבנה כבית מלו למש עשר שני ביוני .2007
בהתא לכ נתנה הוועדה המקומית למבקשת היתר לבניית ארבע קומות נוספות ולשימוש חורג
במבנה כבית מלו למש עשר שני ביולי .2008
תכנית המתאר למתח הבורסה שחלה על המגרש קבעה במועד מת ההיתר כי מותר להשתמש
באזור לצור תעשייה מיוחדת ואינה מתירה שימוש במגרש למלונאות.
בית המשפט העליו חזר על שתי ההלכות" (1) :יש לית היתר לשימוש חורג רק בנסיבות חריגות
המצדיקות זאת ולא כדבר שבשגרה"; )" (2הקלות היחסית שבה אפשר להשיג ...שימוש חורג,
בהשוואה לעריכת שינוי תכנית לפי כל הדקדוקי והמצוות ,קשה להלו אותה ע הצור לקיי
סדר תקי בעניי זה של תכנו ובניה שהוא כה חיוני וקובע את איכות החיי והסביבה".46
בית המשפט העליו לא התערב בהחלטתה של ועדת הערר מחוז דרו שאי לתת היתר לבניית
מרכז מסחרי באזור שבו מותר השימוש לתעשייה ושאי להתיר שימוש חורג באזור .נימוקיה של
ועדת הערר היו:47
]ראשית [,הדרישה להכנת תוכנית לפי כל דקדוקי החוק מתעצמת בנסיבות בה מוק
מרכז מסחרי ,אשר עשויות להיות לו השפעות תכנוניות נרחבות .שנית ,ככלל ,בנייה
והפעלה של מרכז מסחרי רחב היק בדר של שימוש חורג עלולות ליצור עובדות
מוגמרות בשטח ,אשר תכבולנה את ידי ועדות התכנו בבוא להכי תוכנית לאזור .הקמת
המרכז המסחרי ,בדר חריגה ,עלולה להוות לח #בלתי רצוי על ועדות התכנו לאשר את
התוכנית העתידית התואמת את המרכז המסחרי שהוק .נורמה זו אינה רצויה.
נימוקי אלה תקפי ג לענייננו :הקמת בניי המיועד למלונאות יוצרת עובדות מוגמרות מאחר
שנבנה בניי שישמש בקביעות כמלו ולא לתקופה מוגבלת )בניית  100חדרי מלו שבכל אחד
__________________
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ראו לעיל הערה .46
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מה חדר אמבטיה ושירותי אינה רק לתקופה מוגבלת של עשר שני( .כמו כ לש הקמת מלו
יש להביא בחשבו שיקולי תכנוניי הנוגעי לאזור כולו.
Ô˙ÓÂ ‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ Ô¯˘‡Ï ÈÂ‡¯˘ ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ¯„‚· Ì‰ ÔÂÏÓ ˙Ó˜‰Ï ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰‰
·.˙ÈÊÂÁÓ ‰„ÚÂ ˙ÂÎÓÒ· ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ
בתשובת מהנדס הוועדה למשרד מבקר המדינה ממאי  2010צוי כי אימו #דר פעולה של שימוש
חורג "בא לצור קיצור ההליכי וחסכו גדול מאד בזמ ,וחשש שהתארכות ההליכי יכולה
לבטל את היוזמה".
˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ,‡Â‰ ÔÎ ÂÓ˘Î ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ·ËÈÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰· Ú‚ÂÙ‰ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ¯Â˘È‡Ï ‰ÏÈÚ ÂÈ‡ ÌÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜ .‚¯ÂÁ
˙.˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ
ביוני  2010כתבה המבקשת למשרד מבקר המדינה כי:
מוסדות התכנו כבר הביעו דעת בנושא וקדמו את התכנית ]ה[חדשה למתח הבורסה,
רג/340/ב 3/שאושרה בשנת ] 2009ספטמבר  [2009במסגרתה התווספו שימושי שוני
למתח .השימושי הראשיי בתכנית כוללי תעסוקה ,משרדי ,שירותי בידור והסעדה.
בנוס אושרו שימושיי משניי נוספי כגו מגורי...מלונאות ועוד...השימוש החורג
אינו כולל שימושי שאינ מותרי במתח על פי די ,אלא רק מרחיב את השימוש
למלונאות בבניי של במקו ב( 30%משטחו כמותר על פי התכנית החדשה למתח
הבורסה.
˘ÂÓÈ˘Î ˙Â‡ÂÏÓÏ ˘ÂÓÈ˘ ‰¯È˙Ó‰ 3/·/340/‚¯ ˙ÈÎ˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡ÂÏÓÏ ˘ÂÓÈ˘ .ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÁË˘‰ Û˜È‰Ó 30%-Ï ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰ÏÈ·‚Ó „ÁÂÈÓ È˘Ó
˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ¯˘Â‡È˘Â ˘˜·˙È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÈÈ·‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÂÁË˘· È¯˜ÈÚ ˘ÂÓÈ˘Î
·È˘‡¯ ˘ÂÓÈ˘Î ‰ÊÎ ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ ÈË·È‰ ˙‡ ˙Ï˜Â˘‰ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ
.48ÍÎ Í¯ÂˆÏ ¯˘‡Ï ÈÂ‡¯˘ ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡Â
·„ÏÈ‰ ˙Â¯„˘· ÌÈ¯Â‚Ó ÔÈÈ
באוגוסט  2005הגישו יזמי )להל ( המבקשי( בקשה להיתר להריסת בניי קיי ולהקמת בניי
חדש של שש קומות וקומת דירות גג מעל קומה מפולשת )להל ( הבקשה( בשדרות הילד ) 4להל
( המגרש בשדרות הילד(.
במאי  2006הגישו המבקשי תכנית מפורטת נקודתית רג/מק 1387/בסמכות הוועדה המקומית
)להל ( תכנית מק .(1387/ביוני  2006החליטה ועדת המשנה להפקיד את התכנית ,בדצמבר 2006
__________________
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אמור לעיל באוגוסט  2010הגישה המבקשת לוועדה המקומית תכנית מפורטת נקודית בסמכות ועדה
מחוזית שבה ,בי היתר ,הוס לייעוד המגרש ג מלונאות.
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אישרה אותה ,ובינואר  2007קיבלה התכנית תוק .התכנית הגדילה את מספר יחידות הדיור
המותרות מ( 17ל() 26לרבות שתי דירות גג( בשטח של  1,067מ"ר.
ועדת המשנה דנה בשני  2005(2007בבקשה להיתר ואישרה אותה בפברואר  .2007במאי 2007
נית למבקשי היתר בנייה )להל ( היתר הבנייה( .היתר הבנייה אישר הקמת מבנה מגורי של
שש קומות הכולל  24דירות וקומת גג ,שבה שתי דירות ,בשטח עיקרי של  1,067מ"ר ובשטחי
שירות של  1,444מ"ר .היתר נוס נית למבקשי באוגוסט ) 2008להל ( היתר השינויי(.
במועד הביקורת כבר הסתיימה בניית הבניי ,והוא אוכלס.
הביקורת העלתה כי חלק מזכויות הבנייה והוראותיה בתכנית מק ,1387/הבקשות להיתרי הבנייה
והיתרי הבנייה אושרו וניתנו על ידי ועדת המשנה בסטייה מהוראות החוק ,מהתקנות ומהתכניות
החלות על המגרש בשדרות הילד .להל פירוט הממצאי:
תכנית מק1387/
 : ‰ È È  · ‰ ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ Â ˙ Â È Â Î Êתכנית מק 1387/קובעת בטבלת זכויות והוראות הבנייה כי
השטח העיקרי המותר לבנייה על פי הזכויות הניתנות בתכניות התקפות הוא  1,067מ"ר ,כלהל (
שטח מגורי של  819מ"ר ) 146%בנייה( ,שטח דירות גג של  92מ"ר ,ושטחי מחסני של 156
מ"ר .עוד נקבע בטבלת זכויות והוראות הבנייה כי מותר לבנות בבניי שש קומות מעל קומת
עמודי ונוס על כ קומת גג.
נמצא כי בשטח המגורי של  819מ"ר נכלל שלא כדי שטח של  146מ"ר שה  26%בנייה שלא
לפי התכניות התקפות החלות על השטח .עוד נמצא כי התכניות התקפות מתירות רק את בניית
של שלוש משש הקומות .להל פירוט הממצאי:
˙  : " Á Ë ˘ ˙ e Á Ù ˘ ¯ ‚ Ó " Ï ‰ È È  · 1 0 % - ¯ " Ó 5 6 - Â ‰ Ó Â ˜ ˙ Ù Ò Âתכנית
רג/340/ג 49קובעת כי נית להקי על המגרש בשדרות הילד ששטחו  561מ"ר בניי של שלוש
קומות מעל קומה מפולשת ובו  120%בנייה.
תכנית רג 340/על תיקוניה קבעה לוח חלוקה הכולל באזור מגורי ג' שני סוגי מגרשי בכותרת
"שטח מגרש מינימלי" :מגרש ששטחו  450(599מ"ר ומגרש ששטחו  600מ"ר ומעלה .לכל מגרש
מוקנות זכויות בנייה שונות בהתא לגודלו ,והמגרשי נבדלי זה מזה ג במספר הקומות שמותר
לבנות בה :במגרש ששטחו עד  600מ"ר מותר לבנות שלוש קומות מעל קומה מפולשת ( 40%
לקומה ,ובס הכול  ;120%על מגרש ששטחו גדול מ( 600מ"ר מותר לבנות ארבע קומות מעל
קומה מפולשת (  32.5%לקומה ,ובס הכול .130%
סעי  111לתכנית רג 340/שכותרתו "מגרש פח6ת שטח" קובע" :למרות האמור לעיל ,מגרש
ששטחו הוקט כתוצאה מהפקעה או רכישה לצורכי ציבור ¯ÂÓ‡Î ÈÏÓÈÈÓ‰ ÁË˘Ï ˙Á˙Ó
]ההדגשה אינה במקור[ ,תהיה הועדה המקומית רשאית לראות אותו כמגרש לבנייה".
נמצא כי ועדת המשנה החליטה בישיבתה ביוני  2006להפקיד את תכנית מק 1387/וכעבור כחצי
שנה לאשר אותה כשהיא כוללת שלא כדי בטבלת זכויות והוראות הבנייה על פי התכניות
הקיימות  56מ"ר שה  10%בנייה ותוספת קומה בגי "מגרש פח6ת שטח" ,א ששטח המגרש
בשדרות הילד גדול מ( 450מ"ר.
__________________
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ביולי  2008קיבלה ועדת הערר של מחוז תל אביב החלטה הנוגעת ל"מגרש פח6ת שטח" כהגדרתו
בסעי  111בתכנית רג .340/ועדת הערר קבעה:
אנו בדעה כי מטרת הסעי הנה לאפשר בנייה במצבי בה כתוצאה מביצוע הפקעה ירד
גודלו של המגרש מתחת לגודל של מגרש מינימאלי עליו נית לבצע בנייה ...דהיינו,
הועדה יכולה לאפשר בנייה על המגרש למרות שעל פי גודלו הסופי לאחר ההפקעה,
המגרש חדל להיות 'מגרש לבנייה' משו שגודלו ירד מתחת לגודל המינימאלי .מכא כי
במקרי כדוגמת זה שלפנינו ,שבה מגרש הפ להיות קט מ( 600מ"ר כתוצאה מביצוע
הפקעה ,הרי שכל עוד המגרש גדול מ( 450מ"ר אי לסעי  111לתוכנית רג 340/כל
רלוונטיות.50
מהנדס הוועדה כתב בתשובתו ממאי  2010כי "החלטת ועדת הערר מיולי  2008לא הייתה ידועה
בעת הכנת התכנית המפורטת שבסמכות המקומית".
˙˘· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ‰·˘ÈÈ˙‰ ‡Ï "ÁË˘ ˙eÁÙ ˘¯‚Ó"Î „ÏÈ‰ ˙Â¯„˘· ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï 2006
˙‰Ú·˜ ˜¯ 2008 ˙˘Ó ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˙ÈÂ ‰ÈÂ˜È˙ ÏÚ 340/‚¯ ˙ÈÎ
.‰Â˘‡¯Ï ‰ÈÙÏ ‡·Â‰ ‡˘Â‰˘Î ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙‡Ê
˙  : ‰ È È  · 1 6 % - Â ˙ Â Ó Â ˜ È ˙ ˘ ˙ Ù Ò Âבטבלת זכויות והוראות הבנייה בתכנית
מק 1387/נכללו  16%שטחי בנייה )כ( 90מ"ר( ותוספת שתי קומות .תוספת זאת התבססה על
הוראות תכנית /340ג 11/המאפשרות זאת ברחובות שבה כאמור רוחב זכות הדר גדול מ( 12מ'.
נוס על האמור לעיל קובעת תכנית /340ג 11/כי "הוראות תכנית זו לא יחולו על תכניות
מפורטות עתידיות" .כלומר במסגרת מטרותיה ועיקריה של תכנית עתידית יש לכלול את תוספת
הקומות ואת תוספת  16%בנייה .תכלית הוראה זו היא לאפשר לעלולי להיפגע מתוספת 16%
בנייה ושתי קומות ( שמקורה בזכויות הניתנות לאישור בהלי של הקלה ( להתנגד לתוספת זכויות
אלה על ידי הכללת בתכנית עתידית כזכויות מוצעות.
מהאמור לעיל עולה כי ועדת המשנה החליטה להפקיד ולאשר את תכנית מק 1387/הכוללת
בטבלת זכויות והוראות הבנייה שטח של  16%בנייה )כ( 90מ"ר( ושתי קומות שלא כדי.
עוד נמצא כי חלק של יחידות הדיור שהוספו בתכנית מק 1387/מתבסס על תוספת שטח בנייה
של  146מ"ר שנכלל שלא כדי בתכנית ,ועל כ לא היה מקו לאשר.
Ï˘ ‰ÈÈ· ÁË˘ ˙ÏÏÎ‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ‰˙˘Ú ‰ÈÈ·‰ ˙Â‡¯Â‰Â ˙ÂÈÂÎÊ ˙Ï·Ë· 1387/˜Ó ˙ÈÎ˙· ˙ÂÓÂ˜ ˘ÂÏ˘Â ¯"Ó 146
˙ÂÈÎ˙‰ ÂÈÙÏ˘ ‚ˆÓ ¯ˆÈ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .ÔÈ„Î
˜Â„·Ï Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· Ï˘Î ÍÎ· .‰Ï‡ ‰ÈÈ· ˙ÂÈÂÎÊ ˙Â˜Ó ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÙ˜˙‰
·„˜„˜.˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Â
__________________
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היתרי בנייה
ועדת המשנה אישרה בשני  2005(2007את הבקשות להיתרי שכללו כאמור תוספת שטחי בנייה
של  26%בס  146מ"ר ותוספת שלוש קומות שלא כדי .במאי  2007ובאוגוסט  2008נתנה
הוועדה המקומית למבקשי היתרי בנייה.
יש לציי כי ההיתר השני נית באוגוסט  2008אחרי שוועדת הערר נתנה את החלטתה בנושא
"מגרש פח6ת שטח" והיה ברור למהנדס הוועדה כי ההיתר נית שלא לפי התכניות החלות ושלא
כדי.
˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ Ì‰ ¯"Ó 146 Ï˘ ÁË˘ ˙ÙÒÂ˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈ· È¯˙È‰ Ô˙ÓÂ ‰ÈÈ·‰ È¯˙È‰Ï
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯˘Â‡ ÔÈÈ·Ï ˙ÂÓÂ˜‰ ˘ÂÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ ÈÎÂ
בדיקת התכנית על ידי לשכת התכנו המחוזית
באוקטובר  2006הודיעה יו"ר הוועדה המחוזית ליו"ר הוועדה המקומית רמת ג כי "בתוק
סמכות שר הפני שהואצלה לי ,הריני להודיע כי ביו  31.10.06נקבעה התכנית הנידונה על ידי
כתכנית שאינה טעונה אישור".
נמצא כי תכנית מק 1387/נקבעה כתכנית שאינה דורשת את אישור השר למרות היותה מנוגדת
לחוק באשר היא כוללת שלא כדי שלוש קומות ושטח בנייה של  146מ"ר.
בתשובתה ממאי  2010למשרד מבקר המדינה כתבה יו"ר הוועדה המחוזית בנוגע לתוספת 10%
בנייה במגרש פח6ת שטח" :תוספת זו נשענה על הוראת תכנית מתאר רג ,340/הנתונה לפרשנות.
החלטת ועדת הערר המפרשת הוראה זו ניתנה ביולי  2008כלומר כשנתיי לאחר שהוחלט על
הפקדת התכנית ולאחר שנקבע כי אינה טעונה אישור השר".
ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜ 340/‚¯ ˙ÈÎ˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Î˘Ï ÏÚ ‰È‰ .¯"Ó 450-Ó ÔË˜‰ ˘¯‚Ó ˜¯Â Í‡ ‡Â‰ ÁË˘ ˙eÁÙ ˘¯‚Ó
ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈÎ˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ Ô‰Ó ˙È˜„˜„ ‰˜È„· ˜Â„·Ï
‰ÈÈ· ˙ÂÈÂÎÊÂ ‰ÈÈ· ÈÁË˘ ‰ÙÈÒÂÓ ‰È‡ ‰„˜Ù‰Ï ‰¯˘È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˙ÈÎ˙‰
˘.ÔÈ„Î ‡Ï
·Ô˙ ·ÂÁ¯· ‰Ï˙˘Ó‰ ÔÈÈ
על שתי חלקות הנמצאות בי הרחובות נת במערב והאשל במזרח ,אשר שטח  3,192מ"ר ,חלה
תכנית מתאר מפורטת רג" ( 1223/המשתלה") 51להל ( תכנית רג.(1223/
תכנית רג 1223/חילקה את שתי החלקות לשני מגרשי חדשי :מגרש אחד לאזור מגורי מיוחד
בשטח של  1,488מ"ר )להל ( מגרש המגורי המיוחד( ,ומגרש אחר לשטח ציבורי פתוח בשטח
__________________
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של  1,650מ"ר .52התכנית קבעה כי הבניי שייבנה על מגרש המגורי המיוחד )להל ( הבניי
ברחוב נת( יכלול  17(20קומות 53וכ קומת קרקע ושלוש קומות מרת .בקומות המרת תותר
הקמת של חניות ,מחסני דירתיי ,מתקני הנדסיי ותברואתיי ,מועדו ספורט בשטח 400
מ"ר ועוד .בס הכול תותר בניית  78יחידות דיור מעל המרתפי בשטח עיקרי של  8,200מ"ר.
עוד קבעה התכנית כי "תוספת יח"ד ]יחידות דיור[ או קומות תהא סטייה ניכרת עקב היותה סותרת
את ההוראות האדריכליות העיקריות לתכנית זו" .יש לציי כי סעי זה הוס לתכנית לאחר ישיבת
הוועדה המחוזית בספטמבר  ,2004שבה נידונו התנגדויות לתכנית שהעלו דיירי הבנייני
הסמוכי .בדיו התייחסו להגבלת מספר יחידות הדיור ל( .78בסעי  14של פרוטוקול הדיו נכתב
בתגובה לאחת ההתנגדויות" :ללא אפשרות להוספת יח"ד מעל  78שתהווה סטיה ניכרת לתכנית
זו" .בסעי  20נכתב" :הועדה מצאה לנכו לא לאפשר הוספת יח"ד בבניי זה במסגרת הקלה על
מנת לא להגדיל את הצפיפות ועומסי תנועה באזור".
היתר בנייה
חוק התכנו והבנייה קובע כאמור שאי לבנות בניי בלא היתר בנייה שנתנו הוועדה המקומית או
רשות הרישוי המקומית ובהתא לתנאיו .היתר הבנייה חייב להתאי לתכניות המפורטות החלות
על האזור .סעי )151א( לחוק קובע כי לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג א יש בכ סטייה
ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או על הבניי.
תקנה  (19)2לתקנות סטייה ניכרת מתכנית קובעת כי סטייה ניכרת היא "סטיה מהוראות תכנית,
כשנקבע בתכנית ,כי סטיה מה מהווה סטיה ניכרת".
בנובמבר  2006נית היתר בנייה על ידי הוועדה המקומית על פי החלטת רשות הרישוי מיולי 2006
לחברות ב' וג' )להל (המבקשות( להקמת בניי מגורי הכולל  80יחידות דיור ,שמה  78דירות
מעל המרתפי ושתי דירות מדרו בקומת המרת העליונה )מתו ארבע קומות מרת שאושרו
בהיתר הבנייה( .שטח  78הדירות מעל המרתפי הוא  7,645מ"ר ,ושטח שתי דירות המדרו הוא
 112מ"ר.
הוראות תכנית רג 1223/אינ מאפשרות הקמת דירות מדרו; אול בסעי  162לתכנית רג340/
נקבע כי הוועדה המקומית רשאית ( באישור מיוחד ( להתיר הקמת דירות )נוס על יחידות הדיור
המותרות( במגרשי בעלי אופי מדרוני ,כלומר במגרשי ש"חלק האחורי נמו מ החזית" .חזית
פירושה "אותו קטע מהיק שטח קרקע הגובל ע דר".
נמצא כי על פי תשריט תכנית רג ,1223/המגרש המיועד לשטח ציבורי פתוח נמצא בי הרחוב
הגבוה )רחוב האשל( ובי הרחוב הנמו יותר )רחוב נת( ,ואילו המגרש המיועד למגורי גובל רק
ברחוב הנמו .לפיכ המגרש המיועד למגורי אינו בעל אופי מדרוני על פי הגדרתו בסעי ,162
ועל כ אי מתמלאי התנאי המתירי הקמת דירות מדרו .היתר הבנייה שאפשר הקמת 80
יחידות דיור ותוספת קומת מרת רביעית במקו  78יחידות דיור ושלוש קומות מרת נית ,א כ,
בסטייה מתכנית רג.1223/
בתשובת מיוני  2010כתבו המבקשות כי:
__________________
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 54מ"ר נוספי יועדו להרחבת דר.%
ארבעה אגפי של  19 ,18 ,17ו 20קומות.
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עוד נפנה להגדרת "דר" בתכנית המתאר ,הכוללת בי היתר ,נתיבי להולכי רגל,
מעברי ,פסי ירק ,מבואות ,כיכרות ,משעולי ,רחבות וכיו"ב .מעיו בתכנית המתאר
עולה אפוא בבירור כי הגדרת 'דר' היא רחבה ביותר ,ותכליתה לכלול את מירב סוגי
המעברי והדרכי' .חזית' מגרש המגורי הינה בצדו המערבי של מגרש המגורי ,והיא
גובלת בדר הכוללת את הכביש והשצ"פ ]שטח ציבורי פתוח[ ,ופני "החזית" ה אל
מעלה המדרו ולא אל מורדו .אשר על כ ,בדי נקבע כי סעי  162הנ"ל חל במגרש,
בהיות מגרש המגורי פונה אל מעלה המדרו.
משרד מבקר המדינה מעיר כי א א השטח הציבורי הפתוח מהווה דר ,ג מגרש הנמצא בי
שתי דרכי ,דהיינו בי שתי חזיתות אינו עונה להגדרת מגרש בעל אופי מדרוני כאמור בסעי ,162
מאחר שאי למגרש חלק אחורי אלא שתי חזיתות.
תכנית מתאר מפורטת בסמכות הוועדה המקומית
סעי 62א)א( לחוק מסמי ועדה מקומית לאשר תכנית המגדילה את מספר הקומות ואת מספר
יחידות הדיור א אינו מסמי את הוועדה המקומית לאשר תכנית המוסיפה שטחי בנייה.
במרס  2006החליטה ועדת המשנה להפקיד את תכנית המתאר המפורטת "המשתלה" מס' רג/מק/
/1223א )להל ( תכנית מק/1223/א( .ביולי  2007דנה הוועדה בהתנגדויות שהוגשו לתכנית
והחליטה לדחות אות ולתת תוק לתכנית .התכנית קיבלה תוק בדצמבר .2008
התכנית התירה הקמת שש יחידות דיור נוס על  78הדירות שנקבעו בתכנית רג ( 1223/בס הכול
 84יחידות דיור ומה שתי דירות מדרו לפי תכנית רג ,340/בשטח עיקרי של  8,200מ"ר .עוד
התירה התכנית תוספת שתי קומות מגורי באג הפונה לרחוב נת ותוספת קומת מגורי וקומה
טכנית באג הפונה לרחוב האשל .עוד נקבע בתכנית כי תהיה קומת מרת נוספת שתשמש בחלקה
למגורי ובה ייכללו דירות המדרו שיתוכננו כדירות דופלקס.
טבלת הזכויות בתכנית מק/1223/א הציגה מצג ולפיו שטח הבנייה המותר על פי התכניות
הקיימות הוא  8,200מ"ר ו( 400מ"ר )מועדו דיירי( שנקבעו בתכנית רג 1223/ודירות מדרו
בשטח של עד  40%משטח קומה טיפוסית לפי תכנית רג 340/על תיקוניה .יוצא ששטח דירות
המדרו יהיה  213מ"ר.
כאמור לעיל נמצא כי סעי  162בתכנית רג 340/אינו חל על מגרש המגורי המיוחד באשר אינו
מגרש בעל אופי מדרוני כהגדרתו בסעי האמור ,ועל כ אי(אפשר לכלול בטבלת זכויות הבנייה
על פי המצב קיי  213מ"ר נוספי המיועדי לדירות המדרו.
˙ÈÎ˙ ˙‡ ¯˘‡ÏÂ „È˜Ù‰Ï ‰˙ËÏÁ‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï·˜˙‰ ÔÈÈ·· ¯˙ÂÓ‰ ÈÏÏÎ‰ ÁË˘Ï ÔÂ¯„Ó‰ ˙Â¯È„ ÁË˘ ˙ÙÒÂ˙ ÔÈÈÚÏ ‡/1223/˜Ó
˘.ÔÈ„Î ‡Ï
·ÌÈÈÂÏÈ·‰ ·ÂÁ¯· ÌÈ¯Â‚Ó ÔÈÈ
במאי  2004הגישה חברה ד' )להל ( החברה המבקשת( בקשה להיתר בנייה להריסת בניי קיי
ולהקמת בניי מגורי חדש במקומו .הבניי החדש ייבנה ברחוב הבילויי ) 34להל ( המגרש
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ברחוב הבילויי( .המבנה המתוכנ יהיה של חמש קומות וקומת גג ,ויהיו בו  17דירות ובכלל זה
שתי דירות גג .רשות הרישוי אישרה את הבקשה בספטמבר  .2005בהיתר הבנייה להקמת הבניי
שנית בספטמבר ) 2006להל ( ההיתר הראשו( הותרו בניית שתי דירות בקומה א' ,שתיי בקומה
ב' ,שלוש בקומה ג' ,ארבע בקומה ד' וארבע בקומה ה' וכ בניית שתי דירות גג.
באוגוסט  542006הגישה החברה המבקשת תכנית מפורטת נקודתית ,בסמכות ועדה מקומית,
רג/מק) 1394/להל ( תכנית מק (1394/להקמת  22דירות בבניי ,כלומר בניית חמש יחידות דיור
נוס על אלו שאישרה רשות הרישוי .ועדת המשנה דנה באישור התכנית בכמה ישיבות והחליטה
בישיבתה בינואר  2007להפקיד את התכנית .התכנית פורסמה למת תוק במאי .2008
בנובמבר  2007הגישה החברה המבקשת בקשה נוספת להיתר בנייה לבניי של  22דירות .רשות
הרישוי אישרה את הבקשה באוגוסט  ,2008והיתר הבנייה נית בינואר ) 2009להל ( ההיתר
השני(.
להל פירוט הממצאי:
אי(אכיפת דיני התכנו והבנייה
סעי  27לחוק התכנו והבנייה קובע כי מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח את קיומ של
הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו .בחוק נקבע כאמור שאי לבנות בניי בלא היתר בנייה שנתנו
הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ועל פי תנאי ההיתר.
החברה המבקשת לא המתינה להכרעת הדיו בתכנית מק 1394/ובנתה בניי של  22דירות בניגוד
להיתר הראשו שהיה בידיה .להל פירוט ממצאי מחלקת הפיקוח באג ההנדסה של העירייה
והחלטות מהנדס הוועדה:
במאי  2007דיווחה עובדת מחלקת הפיקוח באג ההנדסה כי "בתארי  9.5.07ביקרתי במקו
ומצאתי שהנ"ל בסטייה מהיתר הוסי יחידות דיור לקומות א' וב' ביטל את המחסני הדירתיי,
נית צו הפסקת עבודה" ,קרי החברה המבקשת בנתה ארבע דירות בכל אחת משתי הקומות
הראשונות בסטייה מ ההיתר הראשו שהתיר בניית שתי דירות בלבד בכל אחת מקומות אלה.
בעקבות ממצאי מחלקת הפיקוח הגישה החברה המבקשת כמה ימי לאחר מכ בקשה לשינויי
מההיתר הראשו ,כ שתורשה להוסי לבניי שתי דירות )אחת לקומה א' ואחת לקומה ב'(
ולהפחית ממנו שתי דירות אחרות )אחת מקומה ד' ואחת מקומה ה'( .ביוני  2007אישרה רשות
הרישוי את הבקשה בתנאי ,א משו שהחברה המבקשת לא עמדה בתנאי לא נית לה היתר
בנייה.
באוגוסט  2007דיווחה שוב מחלקת הפיקוח כי "המבקש ממשי ובונה בסטייה מההיתר בקומה ג'
ארבע יח"ד במקו שלוש ובקומות ד' וה' ארבע יח"ד במקו שתיי; סה"כ חמש יח"ד נוספות".
נמצא כי הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה לא פעלו להגשת בקשה לצו שיפוטי להפסקת הבנייה
שבוצעה בסטייה מ ההיתר אלא הסתפקו בדרישה לסגירת הפתחי לשש דירות בציינ ש"הנ"ל
הגיש שינוי תב"ע נקודתי לתוספת  6יח"ד הנ"ל ]הנמצא[ בשלבי מתקדמי".
__________________
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כשבועיי קוד שנית ההיתר הראשו.
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ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Â„È˜Ù˙· ÈÂÏÈÓ· Ï˘Î ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ ‡Ï˘ Û‡ ˙˘˜·Ó‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‰ ˙˜ÒÙ‰ Í˘Ó‰Ï ÏÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
·.‰ÚˆÈ·˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ‰ÈÈ· ¯˙È‰ ‰È„È
‰¯·Á‰ ÈÎ ÂÏ ¯¯·˙‰˘ È¯Á‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ËÂ˜Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ,16 ÌÂ˜Ó· ,¯˙È‰‰ ÔÓ ‰ÈÈËÒ· ˙Â¯È„ 22 ˙Â·Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙˘˜·Ó‰
.ÌÈÁ˙Ù ‰˘È˘ ˙¯È‚Ò Ï˘ ÍÈÏ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰
יש לציי כי בהיתר הראשו אושר לבנות בהמש למבואות בקומות א'(ה' חללי בשטח כולל של
 87מ"ר .שטחי אלו סווגו בהיתר כמבואות ,כלומר כשטחי שירות ,א על פי שלכאורה נראה כי
ה אינ חלק מ המבואות .בהיתר השני ,שנית כאמור לאחר שאושרה תכנית מק ,1394/בוטלו
רוב שטחי החללי הללו והוחלט ששטח ישמש להגדלת הדירות שה שטח עיקרי.
בנייה בסטייה מהיתר בניסיו לקבוע עובדות בשטח
בית המשפט קבע 55כי "הפרה בוטה של דיני התכנו תו קביעת עובדות בשטח וניסיו לכו
באמצעות על מוסדות התכנו החלטה לאשר תכנית המכשירה פעולות שנעשו שלא כדי ,צריכה
לבוא בגדר שיקולי התכנו של מוסדות התכנו".
ג על פי הנחיות היוע #המשפטי לממשלה ,56ועדת תכנו רשאית לשקול בעניי אישור תכנית
שהגישו לה מי שתלויי ועומדי נגד הליכי פליליי ה את העובדה שהבקשה נועדה להכשיר
בדיעבד עברות בנייה וה את הצור שלא לעודד עבריינות בנייה.
נמצא כי מהנדס הוועדה לא הביא לידיעת ועדת המשנה בישיבתה ביולי  ,2007שבה דנה בהפקדת
תיקו לתכנית מק ,1394/ובישיבתה באוקטובר  ,2007שבה דנה בהתנגדויות לתכנית שהגישו
דיירי בנייני סמוכי ,את דבר בניית  22הדירות בסטייה מההיתר.
ËÂ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯˙È‰Ó ‰ÈÈËÒ· ‰ÈÈ· ÔÈ‚· ˙˘˜·Ó‰ ‰¯·Á‰ „‚ ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ÈÂˆÈÓÏ ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰
ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ˙ÂÚ·˜ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓÏ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ
˘‡˙„ÚÂ ÈÙ· ıÈÏÓ‰Ï ÏÂ˜˘È Û‡Â ÔÂÎ˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ˙ÂÙÎÏ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈÒÓ Ô˙Â
.ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ‰˘Ó‰
תוספת שתי קומות ו( 16%בנייה
טבלת זכויות והוראות הבנייה בתכנית מק 1394/לא כללה כנדרש את שטחי הבנייה ואת מספר
הקומות ,והיא מסתפקת בהפניה כללית לתכנית רג 340/על תיקוניה .אחד התיקוני הוא סעי 8
לתכנית /340ג 11/המאפשר לכאורה תוספת שתי קומות ו( 16%בנייה ברחובות שבה רוחב זכות
__________________
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הדר גדול מ( 12מ' .הביקורת עמדה כאמור על פגמי מהותיי בהכנתה ובאישורה של תכנית
/340ג.11/
נוס על האמור לעיל קובעת כאמור תכנית /340ג 11/כי "הוראות תכנית זו לא יחולו על תכניות
מפורטות עתידיות" .קרי בתכנית עתידית יש לכלול במטרות התכנית ובעיקריה את תוספת הקומות
ותוספת של  16%בנייה .תכלית הוראה זו היא לאפשר לעלולי להיפגע מ התוספות האמורות,
שה במקור זכויות הניתנות לאישור בהלי של הקלה ,להתנגד להוספת על ידי הכללת בתכנית
עתידית כזכויות מוצעות.
נמצא כי הוועדה המקומית אישרה את תכנית מק 1394/וכללה בטבלת זכויות והוראות הבנייה
תוספת שתי קומות ,דהיינו  16%בנייה שה כ( 127מ"ר שלא כדי.
ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÂÎÊ· ‰Ú‚ÙÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È˙˘ ˙ÙÒÂ˙Ï „‚˙‰Ï Ì‰Ï ‰¯˘Ù‡ ‡Ï˘ ÍÎ· 1394/˜Ó ˙ÈÎ˙ ¯Â˘È‡Ó Ú‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
˙Â„‚˙‰ ÔÈ· ¯ÎÈ Ï„·‰ ˘È ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .‰ÈÈ·‰ 16%-Â ˙ÂÓÂ˜‰
È˙˘Â ‰ÈÈ· ÈÊÂÁ‡ ,˙Â¯È„ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ÏÂÏÎÓÏ ˙Â„‚˙‰ ÔÈ·Â „·Ï· ˙Â¯È„ ˘˘ ˙ÙÒÂ˙Ï
˜.˙ÂÓÂ
דירות הגג
כאמור תכנית רג 340/על תיקוניה קובעת א מותר להקי בבניי חדרי יציאה לגג או דירת גג
ומגדירה את שטח.
הועלה כי על פי הבקשה להיתר הראשו מותר היה לבנות בקומת הגג דירת גג אחת ששטחה
העיקרי הוא  98מ"ר.
נמצא כי רשות הרישוי התירה למבקשת בהיתר הראשו לבנות שתי דירות גג בשטח  147מ"ר
במקו דירה אחת 43 .מ"ר מהשטח מקור בניוד שטחי שלא כדי מחמש הקומות האחרות של
הבניי.
˘¯‚Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÙÏ˘ Û‡ ÈÎ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯„·Ï· ˙Á‡ ‚‚ ˙¯È„ ‚‚‰ ÏÚ ¯˘‡Ï ‰È‰ ¯˙ÂÓ ˘¯‚Ó‰ ÈÂ˙ ÈÙÏÂ ÌÈÈÂÏÈ·‰ ·ÂÁ
˘˘ÏÎ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÁË˘‰˘ ‚‚ ˙Â¯È„ È˙˘ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯˘È‡ ‡È‰ ,¯"Ó 98 È¯˜ÈÚ‰ ‰ÁË
‡.‰¯È„ ÏÎÏ ˘¯„‰ ÈÏÓÈÈÓ‰ ÁË˘‰Ó ÔË˜‰ ,¯"Ó 74 ‡Â‰ Ô‰Ó ˙Á
ג לגבי ההיתר השני תכנית רג 340/על תיקוניה היא הקובעת את מספר דירות הגג ואת שטח (
דירת גג אחת ששטחה  98מ"ר ( כיוו שתכנית מק 1394/לא קבעה שנית להוסי דירה שנייה
בקומת הגג.
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נמצא כי רשות הרישוי התירה למבקש לבנות בהיתר הבנייה השני בקומת הגג שתי דירות ששטחה
העיקרי של כל אחת מה הוא  106מ"ר .57עוד נמצא כי לפיכ השטח המבונה על הגג הוא 252
מ"ר ,שה בשיעור של  83%משטח הגג.
˙Â¯È„ È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÁË˘ ÈÎ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯"Ó 98 - ÔÈÈ·‰ ‚‚· ‰ÈÈ·Ï ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ È¯˜ÈÚ‰ ÁË˘‰ ÔÓ ÏÂ„‚ - ¯"Ó 106 - ‚‚‰
75% ÏÚ ‰ÏÂÚ ‚‚· ‰Â·Ó‰ ÁË˘‰˘ ÍÎÏ Û‡ ‰Ó¯‚ ˙Â¯È„‰ ÁË˘· ‰ÏÂ„‚‰ ‰‚È¯Á‰
.11/‚/340 ˙ÈÎ˙ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ,‚‚‰ ÁË˘Ó
כאמור תכנית /340ג ,11/החלה על שני ההיתרי ,קובעת מרחק נסיגה של דירת הגג מהמעקה של
 1.5מ' בצדדי.
בעוד בהיתר הראשו נקבעה נסיגה של  1.2מ' בצדדי נמצא כי בדירות הגג בהיתר השני הותרה
בנייה בקווי הבנייה של הבניי ללא נסיגה מ המעקה של קיר דירות הגג בחזיתות לצדדי .ע
זאת לא נמצאה חוות דעת כתובה של מהנדס העיר לגבי ההצדקה הארכיטקטונית לביטול הנסיגה.
החובה ש( 30%לפחות משטחו של המגרש יהיה שטח מג6נ
תכנית רג/מק/340/ג 11/קובעת בסעי  9את ההוראה הבאה" :היתר בנייה ינת עפ"י תכנית זו רק
בתנאי הבאי :א .הגשת תכנית פיתוח שתכלול לפחות  30%שטח מגונ ]להל ( השטח המגונ[.
נטיעת עצי ושתילה בגבולות ההיקפיי של כל מגרש ובחזית הפונה לרחוב עפ"י תכנית פיתוח
שתאושר ע"י מהנדס העיר".
ההיתר הראשו התיר לחברה המבקשת להקי  22מקומות חניה לדיירי הבניי בקומת הקרקע
)בעבור  17דירות(.
נמצא כי  22מקומות החניה תופסי כמעט את כל שטח המגרש שאינו בנוי ואינ מותירי 30%
שטח מגונ כנדרש בתכנית.
ג בהיתר השני תופסי  22מקומות החניה המיועדי לדיירי הבניי בקומת הקרקע כמעט את
מלוא שטח המגרש שאינו בנוי.
ÁË˘Ï ‰˘È¯„‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏÂ ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰Ï ‰È‰ ¯ÂÒ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,˙È˙Â‰Ó ‡È‰ ÌÈÈÂÏÈ·‰ ·ÂÁ¯· ˘¯‚Ó‰Ó 30% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÔÂ‚Ó
ÁË˘Ï ÌÂ˜Ó ÌÈ¯È˙ÂÓ ÌÈ‡˘ (‰ÈÁ‰ Ô˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·ÈÂÁÓ‰) ‰ÈÁ ˙ÂÓÂ˜Ó 22 ¯˘‡Ï
.˙ÈÎ˙· ˘¯„‰ ÔÂ‚Ó‰
מהנדס הוועדה המקומית כתב בתשובתו ממאי  2010למשרד מבקר המדינה "אכ לא הייתה
הקפדה על כמות השטח המגונ .מקרה זה הוא יוצא מ הכלל שאיננו מעיד על הכלל והלקחי
מיושמי".
__________________
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 40מ"ר כפול  4דירות )במקו  23מ"ר כפול  4דירות( ועוד  39.32מ"ר ניוד זכויות שלא כדי מ
הקומות התחתונות ,נוס על  12מ"ר שני מחסני דירתיי.
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¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˘˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ÈÁ Û˙¯Ó ˙Ó˜‰ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˘¯„‰ ˙ÂÈÁ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Â
.˙ÈÎ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÔÂ‚Ó‰ ÁË˘‰ ˙Ë˜‰Ï ‡È·È˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÁ ˙Ó˜‰ ¯˘‡È˘
ההיתר השני
 שכללה, את הבקשה להיתר, שלא כדי,2008 נמצא כי רשות הרישוי אישרה כאמור באוגוסט
. מ"ר ותוספת שתי קומות127  שטחי בנייה בס16% תוספת
‰ÈÈ·‰ ¯˙È‰ Ô˙ÓÂ ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÂ˜ È˙˘ ˙ÙÒÂ˙ ÈÎÂ ˙ÈÎ˙‰Ó ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ Ì‰ ¯"Ó 127 Ï˘ ÁË˘ ˙ÙÒÂ˙ ÌÈÏÏÂÎ‰
.˙ÈÎ˙‰Ó ‰ÈÈËÒ· ‰˙˘Ú˘ ÔÂÂÈÎ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯˘Â‡ ÔÈÈ·Ï

סיכו
˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂ ˙ÂÎÓÒ· ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
„ÂÚ .ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÔÓ ‰ÈÈËÒ· ÌÈÈÈ· Â· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÂ
.Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· Ï˘Î ÛÒ‰ ¯ÓÂ˘ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó ÈÎ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ„ÓÏÓ
Ï˘ ˙ÂÂ¯˜Ú· ‰Ú‚Ù ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰ÓÂ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ
.‰Ê ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ Ï˘Â Â˙ÂÙÈ˜˘ Ï˘ ,ÈÂÎ˙‰ ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ
‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Î˘Ï ÈÎ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ„ÓÏÓ „ÂÚ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ· ˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ˙Â˜„˜„· ‰˜„· ‡Ï˘ ÍÎ·
:‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â· ÏÙËÏ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓÏ ÒÁÈÈ˙‰·
˙ÈÎ˙· ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÂÁ·È ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .1
˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù È„Î ÍÂ˙ - ‰ÈÈ· 16%-Â ˙ÂÓÂ˜ È˙˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ‰¯˙Â‰ Ì‰·˘ 11/‚/340
.‡˘Â· Â˙Â„‚˙‰ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ¯Â·Èˆ‰
˙ÂÈÎ˙‰ ÏÚ ˙Â˜„˜„· Á˜ÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙Î˘Ï ÏÚÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .2
Ì‡˙‰· ‡˘Â· ÏÚÙ˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,Ô˙È˙˘ ÌÈ¯˙È‰‰ ÏÚÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯˘‡˙˘
.˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÎ˙ÏÂ ˙Â˜˙Ï ,˜ÂÁÏ
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¯˘ ˘˜·˙È ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡ ‡˘Â· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î Ì‡ .3
„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰È ,ÔÂÎ˙ ˙Î¯ÚÓ ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ˙ÓÈÈ˜Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯˘‡Ï ÌÈÙ‰
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ¯·„· ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈÙ‰
Ì‚ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÛÒ ¯ÓÂ˘Î ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó Ï˘ Â„Â˜Ù˙· Ï˘Î‰ ¯·„·Â
ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙˜ÒÚ - ‰Ê ÁÂ„· ¯Á‡ ˜¯Ù· ‰„ÚÂÂ‰ Ò„‰Ó È·‚Ï ÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‡ˆÓÓÏ
˙ÈÎ˙ ÏÚ ˘¯„Î ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ Ì‰ÈÙÏ˘ - Ô‚ ˙Ó¯· ‰Ò¯Â·‰ ÌÁ˙Ó·
.‰˜ÒÚ‰ ‡Â˘ Ú˜¯˜‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÁÈ·˘‰Ï ‰ÈÂÙˆ˘

864

עיריית רמת ג

עסקת מקרקעי במתח הבורסה
תקציר
עיריית רמת ג )להל העירייה( הייתה הבעלי הרשו של עשרות מגרשי
במתח הבורסה ברמת ג ,ביניה חלקה ברחוב החילזו ) 8להל החלקה(,
ששטחה ברוטו  1,605מ"ר .בשנת  1957החכירה העירייה לחברה א )להל
החוכרת( את החלקה ל  49שני למפרע מ  1.4.50ע אופציה להארכה ב  49שני
נוספות .חוזה החכירה קובע כי החוכרת רשאית להשתמש בחלקה רק לבניית בית
חרושת למכונות ולהפעלתו .בעקבות תכנית מתאר משנת  1992ששינתה את ייעוד
השטח מתעשייה לאזור עסקי שבו מותר שימוש למשרדי החליטה העירייה על
סילוק המוסכי ובתי המלאכה המטרדיי הפועלי במקו ועל האצת פיתוח
השטח .זאת עשתה בי היתר על ידי מכירת זכות הבעלות שהייתה לה במגרשי
לחוכריה בהליכי פטור ממכרז.
הפקודה( יש שני סעיפי העוסקי
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל
בעסקאות מכירת מקרקעי של עירייה :סעי 188 ,הקובע כי עירייה לא תהיה
רשאית למכור מקרקעי אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור שר
הפני או מי שהוא הסמי -לכ ;-וסעי 197 ,הקובע כי לא תתקשר עירייה בחוזה
להעברת מקרקעי אלא על פי מכרז פומבי ,למעט מקרי המצויני בתקנות העיריות
)מכרזי ( ,התשמ"ח ) 1987להל התקנות(.
בשנת  1998הודיע היוע /המשפטי דאז של משרד הפני לעירייה כי מאחר שמדובר
במגרשי יקרי ער -במתח הבורסה ובשינוי ייעוד המקרקעי בו )למשרדי ( אי זה
סביר שמקרקעי של העירייה יימכרו בפטור ממכרז .לפיכ -לא יאשר עוד משרד
הפני עסקאות חדשות באזור זה בפטור ממכרז .באשר לשישה חוזי שהיו
ב"צנרת" כלומר חוזי שכבר נחתמו ,אישר היוע /המשפטי של משרד הפני
לעירייה למכור אות לחוכרי ללא מכרז.
א ,שמכירת החלקה לחוכרת ללא מכרז )להל העסקה( לא הייתה בי החוזי
שב"צנרת" ,הציעה לה העירייה בשנת  ,1999בהמש -למדיניותה הקודמת ובהתעל
מהוראת היוע /המשפטי של משרד הפני  ,למכור לה את זכות הבעלות בחלקה
ולהרוס את בית החרושת המטרדי שלה .בשנת  2000שלחו החוכרת וחברה ב )להל
היז ( שהייתה בעלת עניי בחלקה הנידונה )הג שלא הייתה בעלת זכות חכירה(,
מכתב משות ,לראש העירייה ובו הודיעו כי ברצונ לרכוש מהעירייה את הבעלות על
החלקה כדי לבנות בה בניי משרדי שישמש את אחד הבנקי .
באוגוסט  2001הודיעה היועצת המשפטית דאז של משרד הפני לעירייה כי אי
משרד הפני רואה אפשרות לאשר מכירת החלקה לחוכרת ללא מכרז .ממועד זה
המשיכו העירייה ,החוכרת והיז בפעילות להשגת פטור ממכרז ממשרד הפני .
בנובמבר  ,2003חר ,הודעת היועצת המשפטית שלא נית לבצע את העסקה ללא
מכרז נת גור בלשכתה לעירייה "אישור עקרוני" למכור את זכותה בחלקה לחוכרת
ללא מכרז .ביולי  2010הודיע אותו גור בלשכה המשפטית של משרד הפני )להל

865

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

הלשכה המשפטית( למשרד מבקר המדינה שהאישור נית עקב הבנה מוטעית של
הנחיות היועצת המשפטית דאז באשר לאישור ההסכמי ש"בצנרת".
משנת  2000טיפלו מהנדס העיר 1ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
רמת ג )להל ועדת המשנה( בתכנית רג 1261/המגדילה את זכויות הבנייה בחלקה
ובמגרשי סמוכי מ  250%בנייה ל ) 900%להל התכנית או תכנית רג.(1261/
במאי  2008אישר מנכ"ל משרד הפני את מכירת המקרקעי לחוכרת .לפני המועד
הזה ולפני המועד שבו מכרה העירייה את המקרקעי לחוכרת )בדצמבר (2007
נחתמו שלוש עסקאות לגבי המקרקעי כמפורט להל:
 .1בנובמבר  2000חתמו היז והחוכרת על הסכ קומבינציה לפיו יבנה היז
בחלקה בניי משרדי  ,ובתמורה יקבל  55%משטח הבניי .אג ,מס הכנסה ומיסוי
מקרקעי הערי -את התמורה שתקבל החוכרת בגי חלקה בעסקת הקומבינציה בכ
 10.7מיליו ש"ח.
 .2במרס  2007נחתמה עסקה בי היז לחברה שלישית ,לפיה היא תרכוש מהיז
את המקרקעי ובה בניי משרדי שיקי היז .
 .3ביוני  2007ביטלו היז והחוכרת את הסכ הקומבינציה ,מנובמבר ,2000
וחתמו במקומו על הסכ מכר בס -כ  23.6מיליו ש"ח )כ  5.81מיליו דולר(.
בשנת  2007חידשה העירייה את פעילותה מול משרד הפני לצור -קבלת אישורו
לביצוע עסקה ע החוכרת .בישיבת מועצת העירייה בנובמבר  2007הוחלט ברוב
קולות לאשר עסקה בפטור ממכרז ,ולפיה תרכוש החוכרת מהעירייה את זכויות
הבעלות בחלקה תמורת  2.539מיליו דולר .1בדצמבר  2007נחת בי העירייה ובי
הסכ מכירת
החוכרת הסכ מכירת זכויות העירייה במקרקעי )להל
המקרקעי( .ההסכ הותנה באישור שר הפני  .בינואר  2008הגישה העירייה
לממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני בקשה לאישור העסקה ע החוכרת .לאחר
המלצת הלשכה המשפטית במרס  2008לאשר את העסקה במאי  2008אישר מנכ"ל
משרד הפני לעירייה להעביר את זכויותיה בחלקה לחוכרת.
הסכו שקיבלה העירייה ,לאחר ניכוי שווי זכויות החוכרת ,היה נמו -בכ  2.3מיליו
דולר מהסכו ששיל היז לחוכרת.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את הליכי אישור העסקה בעירייה ואת
ההליכי שבאמצעות פיקח משרד הפני על מכירת המקרקעי ואישר את
מכירתה .הבדיקה התקיימה בעירייה :באג ,ההנדסה ובמחלקת הנכסי ; ובמשרד
__________________
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לפי הערכה שמאית שווי זכויות הבעלות בחלקה ה שווי החלקה )  3.519מיליו דולר( בניכוי שווי
זכות החוכרת ) 0.98מיליו דולר(.
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הפני  :בלשכת היוע /המשפטי ובמחוז תל אביב .בדיקת השלמה נעשתה ברשות
המסי .
בתקופה שנסקרה היה מר צבי בר ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה )להל ראש
העירייה(; עו"ד דוד שואקה היה היוע /המשפטי של העירייה )להל היוע/
המשפטי(; ואדריכל חיי כה היה מהנדס הוועדה המקומית לתכנו ולבניה רמת ג
)להל מהנדס העיר(.

עיקרי הממצאי
המידע שהיה בידי העירייה בדבר התקשרויות החוכרת ע היז
נמצא כי בשנת  2008בעת ששלחה עיריית רמת ג למשרד הפני את הבקשה
לאישור הסכ מכירת המקרקעי ידעו גורמי מרכזיי בעירייה כי החוכרת כבר
חתמה על הסכמי להעברת זכויותיה במקרקעי ליז  ,עובדה שיש בה כדי לשמוט
את הקרקע מהעילה לפטור ממכרז שעליה הסתמכה העירייה.
בינואר  ,2008כארבעה חודשי קוד שאישר מנכ"ל משרד הפני את ביצוע
העסקה ,החלה העירייה לקבל מהיז  ,בהתא להסכ בינו לחוכרת ,צ'קי
כתשלו בעבור הסכ מכירת המקרקעי .על גבי ספח הצ'קי נרש שה בעבור
ההסכ ע החוכרת .הצ'קי האמורי היו אמורי לעורר תשומת לב בעירייה לכ-
שמי שעומד מאחורי העסקה הוא היז ולא החוכרת.

דיווח חסר ולקוי של העירייה במסגרת הגשת הבקשה למשרד הפני לאישור
העסקה
עירייה המעוניינת למכור מקרקעי בפטור ממכרז עליה למלא טופס בקשה ולהגישו
למשרד הפני )להל טופס הבקשה( .בינואר  2008שלחה העירייה למשרד הפני
את טופס הבקשה .בדיקת הבקשה על ידי משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי
חמורי בנוגע לתקינות העסקה ולכדאיותה הכלכלית.
 .1העירייה אישרה את העברת המקרקעי לחוכרת על סמ -תקנה )(2)3ט( לתקנות
העיריות )מכרזי ( .נמצא כי משרד הפני הודיע בעבר לעירייה כי התקנה לא חלה
על המקרה .עוד נמצא כי נעדרה התשתית הנדרשת לפטור ממכרז על פי תקנה זו.
זאת ועוד בדיוני במועצת העירייה שדנו בעסקה נמסר לחברי המועצה המידע
שהסכ מכירת המקרקעי פטור ממכרז על פי אותה תקנת פטור שמשרד הפני לא
אישר.
העירייה לא דיווחה כלל בטופס הבקשה על מעורבות היז בעסקה כרוכש ועל הסכ
המכר בי החוכרת ליז  .היא א ,לא שקלה מחדש את סוגיית הפטור ממכרז בגי
מעורבותו של היז בעסקה.
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 .2העירייה לא ציינה במפורש כנדרש בטופס הבקשה את ההסתייגויות שהעלו
חברי מועצה בדיוני  .באחד הדיוני האמורי כינו חברי מועצה את הדיו
שמקיימת המועצה בנושא "ביזיו"; את העסקה תיארו "שחיתות"; ואת ראש
העירייה כינו בהקשר זה "מושחת" .היוע /המשפטי לעירייה לא מילא כראוי את
תפקידו כשומר ס ,בכ -שלא דאג שיימסר דיווח מלא ומדויק למשרד הפני .
 .3העסקה הובאה לאישור מועצת העירייה בלא שהתקיי דיו ענייני בה.
מפרוטוקול הדיו עולה שלא התקיי דיו ממשי בעסקה לפני אישורה .לדעת משרד
מבקר המדינה ,לא ראוי היה שראש העירייה ומנכ"ל העירייה יעלו את העסקה
להצבעה קוד שהתקיי דיו ענייני בנושא שבמסגרתו יכלו חברי המועצה לנמק
מדוע ה תומכי בביצוע העסקה או מדוע ה מתנגדי לה .קיו דיו מהותי לפני
קבלת החלטות כאלה משק ,כלל חשוב ולפיו כל חברי המועצה חייבי לשמוע את
מגוו הדעות וההסתייגויות הנוגעות לעסקה לפני הכרעת  ,מפני שהדבר מקנה לה
כלי לקבלת החלטה בנושא.
 .4העירייה לא כללה בטופס הבקשה ,אשר הוגש על ידי היוע /המשפטי של
העירייה ,עובדות מהותיות המעידות על שינויי צפויי בתכנית ,ולפיה יוגדלו
אחוזי הבנייה במגרש מ  250%ל  900%וייבנו שלושה בנייני  ,מגדל אחד ובו 27
קומות ושני מגדלי בני  30קומות ולחילופי בניי אחד ובו  9קומות ושני מגדלי בני
 47קומות .העירייה ג לא יזמה הלי -בחינה חדש של העסקה לרבות עדכו השומה
שנערכה כמה חודשי קוד לכ על פי זכויות בנייה של  250%בלבד.
אי העברת הנתוני הנדרשי למשרד הפני הביאה לכ -שהחלטות של גור
ממשלתי ,המופקד מתוק ,תפקידו על בקרת פעולות העירייה יתבססו על מידע חסר.
 .5מהנדס העיר חת בינואר  2008על חלק ב בטופס הבקשה בלא שציי במסגרתו
כנדרש את הפרטי האמורי על השינויי הצפויי בתכנית רג.1261/
משרד מבקר המדינה העיר על כ -שמהנדס העיר לא דיווח למשרד הפני שתכנית
רג 1261/צפויה להשביח במידה ניכרת את הקרקע ,דיווח שהיה מחייב לבדוק מחדש
את כדאיות העסקה .אי הדיווח של מהנדס העיר הביא בסופו של דבר להטעיה של
רשות שלטונית במילוי תפקידה.

האופ שבו בח משרד הפני את הבקשה ואת המידע החדש בנוגע לתכנית
 .1משרד הפני לא בדק את נכונות הנתוני שבטופס הבקשה ובנספחי
המצורפי אליו ,ובכלל זה את הנתוני בדבר תכנית רג.1261/
 .2במרס  2008החליטה ועדת המשנה להמלי /לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה
)להל הוועדה המחוזית( על הפקדת תכנית רג 1261/המעודכנת ,שלפיה זכויות
הבנייה המותרות בקרקע יהיו בשיעור של  900%משטחה .כמה ימי לאחר הישיבה
האמורה שלחה העירייה מכתב למחוז תל אביב של משרד הפני  .במכתב מובאת
לידיעתו של משרד הפני החלטתה של ועדת המשנה ממרס .2008
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משרד מבקר המדינה העיר לראש העירייה וליוע /המשפטי שלה שהשפעת
ההחלטה על הגדלת אחוזי הבנייה ל  900%על מכירת זכויות העירייה חייבו את
ראש העירייה להורות כי העסקה תושהה בלא דיחוי עד שתתקבל חוות דעת שמאית
מעודכנת בעניינה .חובה היה על ראש העירייה להביא את הנושא לדיו נוס ,במועצת
העירייה ,ולא להסתפק בשליחת המכתב למשרד הפני .
 .3המכתב האמור לא הגיע ללשכה המשפטית .לפיכ -המידע המהותי שהיה בו
לא הוצג בפני הגורמי שעסקו באישור העסקה.
משרד מבקר המדינה העיר לממונָה על המחוז כי היה על המחוז להעביר מיד וללא
דיחוי את המידע החדש שהגיע אליו ללשכה המשפטית ,וכי בעקבות קבלת המידע
החדש היה עליה לעיי מחדש בהמלצת המחוז לאשר את העסקה.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפני כי המחדל בטיפול במידע החדש שנמסר
לו פגע במישרי בהלי -קבלת ההחלטות שהתקיי במסגרת בדיקת העסקה ,ומנע
בחינה של עובדות מהותיות שבהתבסס עליה ,בי היתר ,התקבלה ההחלטה
הסופית בדבר אישור העסקה.

טיפול משרד הפני במידע החדש לאחר אישור העסקה
רק בסו ,מאי  ,2008כחודשיי אחרי ששלחה העירייה את המידע החדש למחוז תל
אביב של משרד הפני וכשלושה שבועות לאחר אישור העסקה על ידי מנכ"ל
המשרד ,הגיע המידע האמור ללשכה המשפטית .כעבור יו היא דרשה ממהנדס
העיר הסבר מפורט לכ -שלא ציי במפורש שו מידע על התכנית בטופס הבקשה
שעליו חת .
בתשובת מהנדס העיר ללשכה המשפטית ,מאמצע יוני  ,2008נכתב כי ביו שבו
חת על טופס הבקשה הוא ידע רק כי הוועדה המקומית המליצה בשנת 2001
להפקיד בוועדה המחוזית את התכנית וכי מאז לא חלה שו התקדמות לקראת
אישורה.
ביוני  2008כתבה הלשכה המשפטית למהנדס העיר כי טענתו במכתבו ,שעד חתימתו
על טופס הבקשה לא ידע שחלה התקדמות לקראת אישור התכנית ,אינה מדויקת.
כמו כ ציינה הלשכה כי היה עליו לציי בטופס הבקשה את קיומה של התכנית.
מאז שנשלח מכתב זה ביוני  2008ועד מועד סיו הביקורת לא נקט משרד הפני
שו פעולה בנושא.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני כי מסקנות מכתב הלשכה המשפטית
מיוני  2008מלמדות שהעירייה מסרה למשרד הפני דיווח לא מדויק ,חסר ומטעה,
אשר בכירי בעירייה אישרו אותו .יש לראות בחומרה את העובדה שהלשכה
המשפטית לא המשיכה לטפל בנושא ,על א ,המסקנות האמורות .על היוע/
המשפטי של משרד הפני לתת הדעת לליקוי חמור זה.
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שווי החלקה על פי הסכ המכר ועל פי תכנית רג1261/
ביוני  ,2007כשנה לפני אישור העסקה על ידי מנכ"ל משרד הפני  ,נחת הסכ
מכר בי החוכרת ליז  .הסכו הכולל ששיל היז היה  23.59מיליו ש"ח ,דהיינו
 5.81מיליו דולר.
באוגוסט  2007ניתנה שומה שלא הביאה בחשבו את הסכ המכר האמור ,כיוו שלא
הובא לידיעת השמאית מטע משרד הפני  ,הג שההסכ היה בידיעת גורמי
בעירייה .השומה קבעה כי שווי החלקה  3.52מיליו דולר .סביר להניח שמידע בדבר
ההסכ היה משפיע על השומה ,ששימשה בסיס לאישור מנכ"ל משרד הפני כמה
חודשי לאחר מכ.

סיכו והמלצות
הממצאי שעלו בדוח זה ,לרבות המידע החסר שהעבירה העירייה למשרד הפני
לצור -אישור העסקה ,והליקויי שנמצאו בבדיקות שקיי משרד הפני בנושא
מצביעי על כ -שנפלו פגמי רבי במהלכי לאישור העסקה .פגמי אלה עלולי
לגרו לפגיעה באמו הציבור בתקינות עבודת הרשויות השלטוניות וא ,לפגיעה
בקופה הציבורית .
לא ראוי היה שראש העירייה ומנכ"ל העירייה יעלו את העסקה להצבעה קוד
שהתקיי דיו ענייני בנושא שבמסגרתו יכלו חברי המועצה לנמק מדוע ה תומכי
בביצוע העסקה או מדוע ה מתנגדי לה .קיו דיו מהותי לפני קבלת החלטות
כאלה משק ,כלל חשוב ולפיו כל חברי המועצה חייבי לשמוע את מגוו הדעות
וההסתייגויות הנוגעות לעסקה לפני הכרעת  ,מפני שהדבר מקנה לה כלי
לקבלת החלטה בנושא.
אי הדיווח של מהנדס העיר על השינויי הצפויי בתכנית רג 1261/מגיע בסופו של
דבר לכדי הטעיה של משרד הפני  ,אשר נוספה על אי דיווחו של היוע /המשפטי
לעירייה על התכנית כנדרש בטופס הבקשה.
החלטת ראש העירייה והיוע /המשפטי שלה להסתפק בשליחת המכתב ובו המידע
החדש למשרד הפני מוטעית ,מפני שהפרטי שעלו במכתבו ממרס  2008של חבר
המועצה דאז לראש העירייה באשר להשפעה של הגדלת אחוזי הבנייה ל  900%על
שווי זכויות העירייה חייבו את ראש העירייה להורות כי העסקה תושהה בלא דיחוי
עד שתתקבל חוות דעת שמאית מעודכנת בעניינה .חובה היה עליו להביא את הנושא
לדיו נוס ,במועצת העירייה.
דוח זה חש ,ליקויי תפקודיי בעבודת הגורמי המשפטיי בעירייה אשר עסקו
בהליכי הטיפול בעסקה .בנוס ,הועלה ממצא חמור הנוגע לאי דיווח כנדרש של
מהנדס העיר.
הטיפול הלקוי בהעברת המידע החדש שנמסר למחוז תל אביב של משרד הפני פגע
במישרי בהלי -קבלת ההחלטות שהתקיי במסגרת בדיקת העסקה .הדבר מנע
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בחינה של עובדות מהותיות שבהתבסס עליה ,בי היתר ,התקבלה ההחלטה
הסופית בדבר אישור העסקה .על משרד הפני להסיק מסקנות באשר לבדיקה
הלקויה של הבקשה לאישור העסקה של מחוז תל אביב במשרד הפני והתקלה
בהעברת המידע החדש ,ולהפיק לקחי בנוגע להעברת מידע בי המחוז ליחידות
המטה במשרד הפני ובי לשכת השר וגורמי הביצוע ובנוגע לבחינת מכלול
ההיבטי של טיפול משרד הפני בעסקאות במקרקעי.
דוח זה חש ,ג ליקויי תפקודיי
בבחינת העסקה ובאישורה.

בעבודת הלשכה המשפטית במשרד הפני ,

מסקנות הלשכה המשפטית ,שבאו לביטוי במכתב מיוני  2008מלמדות שהעירייה
מסרה למשרד הפני דיווח לא מדויק ,חסר ומטעה ,אשר בכירי בעירייה אישרו
אותו .יש לראות בחומרה את העובדה שהלשכה המשפטית לא המשיכה לטפל
בנושא ,חר ,המסקנות האמורות.
יש מקו כי משרד הפני והעירייה יסיקו המסקנות הנדרשות בעניי זה ויפיקו
הלקחי כדי שלא יישנו בעתיד הכשלי המפורטי בדוח זה בהליכי העבודה
המקצועיי שמבצעי  ,בי השאר ,הגורמי המשפטיי .
נוכח העניי הציבורי ,הפגיעה האפשרית באמו הציבור והפגיעה האפשרית בקופה
הציבורית החליט משרד מבקר המדינה להעביר טיוטת דוח זה ליוע /המשפטי
לממשלה לבחינת אישור העסקה.
ב  4.7.10פנה ,בכתב ,היוע /המשפטי לממשלה ,עור -די יהודה וינשטיי ,למנכ"ל
משרד הפני  ,מר גבריאל מימו ,על מנת שיבח מחדש את האישור שנית לעסקה
על תנאיה ,וזאת בהתחשב במידע המפורט בדוח מבקר המדינה.
באותו מועד פנתה עוזרת היוע /המשפטי לממשלה לראש עיריית רמת ג ,מר צבי
בר ,ועדכנה אותו בדבר פניית היוע /המשפטי לממשלה אל מנכ"ל משרד הפני
בנושא .היא הוסיפה כי מ הראוי לעכב את ההליכי להשלמת העסקה עד להחלטתו
של מנכ"ל משרד הפני בעניי.

♦
מבוא
במאי  2008אישר המנכ"ל דאז של משרד הפני מר אריה בר לעיריית רמת ג )להל  העירייה(
להעביר את זכויותיה בחלקה  285בגוש  6109ברחוב החילזו  8שבמתח הבורסה ברמת ג )להל
 החלקה( לחברה א )להל  החוכרת( .במועד סיו הביקורת טר הושל רישו העסקה בלשכת
רש המקרקעי.
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את הליכי אישור העסקה בעירייה ואת ההליכי
שבאמצעות פיקח משרד הפני על מכירת המקרקעי ואישר את מכירתה .הבדיקה התקיימה
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בעירייה :באג' ההנדסה ובמחלקת הנכסי; ובמשרד הפני :בלשכת היוע) המשפטי ובמחוז תל
אביב .בדיקת השלמה נעשתה ברשות המסי.

תיאור הנכס ועסקת המקרקעי
העירייה היא הבעלי הרשו של החלקה ,ששטחה ברוטו 1,605 2מ"ר .בשנת  1957החכירה
העירייה לחוכרת את החלקה ל 49שני למפרע מ 1.4.50ע אופציה להארכה ב 49שני
נוספות .סעי'  2בחוזה החכירה קובע כי החוכרת רשאית להשתמש בחלקה רק לבניית בית חרושת
למכונות ולהפעלתו .בשנת  1992פורסמה תכנית מתאר רג 838/החלה על החלקה ,ולפיה ישמש
שטח התכנית כאזור עסקי ,שיותר להקי בו בנייני של שבע קומות לצורכי "תעשייה מיוחדת"
ומשרדי מעל קומת קרקע למסחר לפי זכויות בנייה של " .250%תעשייה מיוחדת" הוגדרה
בסעי'  5לתכנית כלהל" :כל תעשיה קלה בתנאי שלא יהיו מטרד לסביבה מבחינת זיהו האויר,
הקרקע ,המי ,רעש ו/או מפגעי תברואתיי" .התכנית א' קובעת הסדר לגבי היתרי בנייה
שניתנו לפני החלתה למפעלי תעשייה הגורמי מטרד לסביבה.
מטרת תכנית רג 838/הייתה לשנות את ייעוד אזור הבורסה מאזור מוסכי ובתי מלאכה ישני
לאזור מודרני לתעסוקה ,למשרדי ולמסחר .העירייה הייתה הבעלי של  31מגרשי באזור
הבורסה ,שהיו מוחכרי לבתי עסק קטני ,ואול במרוצת השני ,ובעיקר לאחר אישור תכנית
רג ,838/מכרה העירייה את זכויות הבעלות ברוב המכריע של מגרשי אלה באישור גורמי משרד
הפני ,בהליכי פטור ממכרז .בכ 0לדבריה תרמה ,באישור משרד הפני ,להאצת פיתוח האזור.3
כבר במרס  1998הודיע היוע) המשפטי דאז של משרד הפני לעירייה כי לא זו בלבד שעילת
הפטור ממכרז שבה השתמשה בעבר אינה רלוונטית )ראו להל( אלא שלנוכח העובדה שמדובר
במגרשי יקרי ער 0באזור הבורסה ובשינוי ייעוד המקרקעי בו ,אי זה סביר שמקרקעי של
העירייה באזור יימכרו בפטור ממכרז .לפיכ 0הודיע היוע) המשפטי דאז לעירייה כי משרד הפני
לא יאשר עסקאות חדשות באזור זה בפטור ממכרז.
כמו כ הודיע היוע) המשפטי דאז כי "סוכ ע העירייה כי בקשות העירייה ש'בצנרת' דהיינו
חוזי שנחתמו קוד לאותו מועד בסמו 0לכ 0וטר הועברו אלינו המתייחסי לאותו אזור
ולאותה תקופה יועברו לבדיקתו של שמאי מטעמנו ,ולא יאושרו אלא בכפו' לתוצאות חוות הדעת
השמאית".
העירייה העבירה בשנת  2001למשרד הפני רשימה של שישה חוזי שב"צנרת" :שלושה חוזי
שנחתמו לפני חודש מרס  1998ושלושה חוזי שנחתמו מאוחר יותר  עד סו' שנת  .1999החוזה
ע החוכרת לא היה אחד מה.
בתשובת היוע) המשפטי של משרד הפני ,עור 0די יהודה זמרת ,למשרד מבקר המדינה ממרס
 2010הוא הסביר את ההודעה האמורה משנת  1998כ" :0ע זאת ,ובהיותנו מדברי על סעי'
פטור ועל רקע היותנו אמוני על תכלית החקיקה ,על הצור 0בהפיכת המכרז לכלל ובצור 0לשמור
על אינטרס הציבור ,סבר המשרד לאחר שנוכח לדעת מה השימוש שנעשה בסעי' פטור זה
__________________

2
3
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מתו השטח הנ"ל הופקעו על ידי העירייה  222מ"ר להרחבת דר.
הדברי נלקחו מתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר .2010
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בנסיבות הנוגעות למתח הבורסה ובהיותנו מדברי במתח אשר מיועד לשינוי יעוד המקרקעי,
הוחלט כי לא נכו יהיה לאפשר החלת הפטור בנסיבות אלו".
היוע) המשפטי של העירייה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר  2010כי "במסגרת
מגמת העירייה לפתח את הבורסה כמקור הכנסה וגאווה המרכזי של העיר ,נמכרו לאור 0השני
לא פחות מ 31מגרשי ללא מכרז ...כל פעולות והתנהלות מקבלי ההחלטות בעירייה ,החל משנת
 2000או סמו 0לכ ,0נעשו מתו 0רצו וכוונה למכור ללא מכרז ,כדי להביא לפיתוח המגרש ,על כל
היתרונות הכרוכי בכ 0לעירייה )היטלי השבחה ,היטלי פיתוח ,ארנונה ,תעסוקה ,דימוי וכו'(".
העירייה התעלמה מהוראת משרד הפני ממרס  1998למכור את יתרת המקרקעי שבבעלותה
במכרז בלבד )פרט לבקשות שב"צנרת"( ,ובהתא למדיניותה האמורה הציעה לחוכרת למכור לה
את זכות הבעלות בחלקה ללא מכרז .בעקבות זאת ביקשה החוכרת מ העירייה בשנת  1999לרכוש
את זכויות הבעלות בחלקה ,ועד אז להארי 0את תוקפו של חוזה החכירה ,שעמד לפוג ,ב 49שני
נוספות .באוגוסט  2000שלחו החוכרת וחברה ב )להל  היז( מכתב משות' לראש העירייה ,מר
צבי בר )להל  ראש העירייה( ,ובו הודיעו כי ברצונ לבנות בחלקה ובחלקה הסמוכה לה) 4להל
 החלקה הסמוכה( מבנה משרדי שישמש את אחד הבנקי .לנוכח האמור ביקשו החוכרת והיז
מהעירייה למכור את החלקה לחוכרת וכ ביקשו ממנה שוב להארי 0את תוקפו של חוזה החכירה
עד השלמת המכירה כדי לשמור על זכויות החוכרת במקרקעי.
בפברואר  2001הגיש היז לוועדה המקומית לתכנו ולבנייה רמת ג )להל  הוועדה המקומית(
בקשה להיתר להריסת מבנה המפעל של החוכרת .ההיתר להריסה נית במאי  .2001ביוני אותה
שנה הגיש היז בקשה להיתר לשימוש חורג בחלקה ובחלקה הסמוכה להקמת מגרש חניה.
בספטמבר  2001נתנה לו הוועדה המקומית היתר התק' לשנה אחת בלבד להקמת מגרש החניה
בחלקה ובחלקה הסמוכה .היז הקי את מגרש החניה ומאז ועד מועד הביקורת הוא מפעיל אותו
באמצעות מפעיל.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כתבה העירייה כי במסגרת מאמציה הנמרצי
לסלק מטרדי מאזור הבורסה ולאפשר את פיתוחו היא זו שעודדה את החוכרת להרוס את "בית
החרושת המטרדי שפעל במקרקעי במש 0עשרות שני".
בשני  20032001המשיכה העירייה לפעול לקבלת אישור משרד הפני לביצוע העסקה ע
החוכרת בפטור ממכרז .בתקופה זו ובשני שלאחר מכ קיימה העירייה בדיקות ופעולות לתיקו
תכנית המתאר החלה על החלקה ולהגדלת זכויות הבנייה כמפורט להל:
באוקטובר  2001הוגשה למר חיי כה ,מהנדס הוועדה המקומית )להל  מהנדס העיר( הצעה
לתכנית מתאר מקומית להקמת שלושה מגדלי משרדי ,שאחוזי הבנייה בה ה  ,450%במגרש
ששטחו  5,584מ"ר הכולל את החלקה שבחכירה ,את החלקה הסמוכה וכ שלוש חלקות סמוכות
שבבעלות גופי פרטיי )להל  המגרש( .אחד היזמי של התכנית הוא חברה ב )היז( ,שעל פי
תשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010ראה את עצמו כבעל זכויות בחלקה מכוח הסכ
קומבינציה ע החוכרת )ראו להל( .ועדת המשנה של הוועדה המקומית )להל  ועדת המשנה(
החליטה בישיבתה בנובמבר  2001להמלי) לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה )להל  הוועדה
המחוזית( על הפקדת תכנית זו ,הנקראת תכנית רג .1261/בדיו נוס' באפריל  2002החליטה ועדת
המשנה שאחוזי הבנייה יהיו בשיעור של  ,500%בי היתר כיוו שהומל) כי אחוזי הבנייה במתח
אבא הלל הסמו 0יהיו ג כ .500%
__________________

4

החלקה הסמוכה  חלקה  380בגוש  6109ששטחה  484מ"ר .בשנת  2001התקשר היז בעסקת
קומבינציה ע בעלת החלקה הסמוכה .בשנת  2007גובש הסכ חדש בי& הצדדי.
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במהל 0השני המשיכו העירייה ,החוכרת והיז בפעילות להשגת פטור ממכרז במשרד הפני.
בנובמבר  ,2003חר' הודעת היועצת המשפטית דאז שלא נית לבצע את העסקה ללא מכרז נת
גור בלשכתה אישור עקרוני לאיקיו מכרז .ביולי  2010הודיע אותו גור בלשכה המשפטית של
משרד הפני )להל  הלשכה המשפטית( למשרד מבקר המדינה ,שהאישור נית עקב הבנה
מוטעית של הנחיות היועצת המשפטית דאז של משרד הפני באשר לאישור ההסכמי
ש"בצנרת".
בשנת  2007חידשה העירייה את פעילותה לקבלת אישורו של משרד הפני לביצוע העסקה ע
החוכרת .בישיבת מועצת העירייה בנובמבר  2007הוחלט ברוב קולות לאשר עסקה ,ובמסגרתה
תרכוש החוכרת מהעירייה את זכויות הבעלות בחלקה תמורת  2.539מיליו דולר .בדצמבר 2007
נחת בי העירייה ובי החוכרת הסכ מכירת זכויות העירייה במקרקעי )להל  הסכ מכירת
המקרקעי( .ההסכ הותנה באישור שר הפני.

בקשת העירייה ממשרד הפני לאשר את הסכ מכירת המקרקעי
סעי' )188א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  הפקודה( קובע" :עיריה לא תהיה רשאית
למכור מקרקעי ,להחליפ או למשכנ אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר
]שר הפני[ או מי שהוא הסמי 0לכ."0
סעי'  197לפקודה קובע" :לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת מקרקעי או טובי ...אלא על פי
מכרז פומבי".
סעי'  198לפקודה קובע" :השר יקבע ,בתקנות ,את צורת המכרז ואת דרכי הזמנת וקבלת של
הצעות המחירי ,ורשאי הוא לקבוע בה סוגי של חוזי כאמור ,שבה רשאית העיריה להתקשר
ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל".
תקנה  3לתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח) 1987להל  התקנות( קובעת רשימה סגורה של
פטורי מחובת מכרז ,שמה  13פטורי מחובת מכרז בעניי העברת מקרקעי של עירייה.
חוזר מנכ"ל משרד הפני " 5/98טופס בקשה לאישור חוזה ו/או פטור ממכרז" )להל  טופס
הבקשה( קובע כי על היוע) המשפטי של הרשות המקומית להגיש לממונה על המחוז בקשה
לאישור חוזה או לפטור ממכרז באופ המפורט בטפסי המצורפי לחוזר המנכ"ל ,וכי עליו למלא
את כל סעיפי הטפסי ולצר' אליה את כל הנספחי הדרושי כאמור בטפסי.
בינואר  2008ביקשה העירייה ממשרד הפני לאשר את הסכ מכירת המקרקעי .במאי 2008
אישר מנכ"ל משרד הפני את ההסכ.
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ביצוע עסקאות בחלקה קוד שמשרד הפני אישר את הסכ מכירת
המקרקעי
··„˙‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯˘È‡ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÈÙÏ ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˙¯ÎÂÁÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯ÎÓ Â·˘ „ÚÂÓ‰Â (2008 È‡Ó·) ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯ÈÎÓ
)·„ˆ:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È·‚Ï ˙Â‡˜ÒÚ ˘ÂÏ˘ ÂÓ˙Á - (2007 ¯·Ó
 : Ì Ê È ‰ Ô È · Â ˙ ¯ Î Â Á ‰ Ô È · Ô Â ˘ ‡ ¯ ‰ Ì Î Ò ‰ ‰בנובמבר  2000חתמו הצדדי על
הסכ קומבינציה ולפיו יבנה היז בחלקה בניי משרדי .בתמורה יקבל  55%משטח הבניי,
והחוכרת תקבל את יתרת השטח ) 45%ממנו( )להל  הסכ הקומבינציה( .אג' מס הכנסה ומיסוי
מקרקעי קבע במאי  2002כי שוויו הכולל של השטח שתקבל החוכרת במסגרת ההסכ האמור
מסתכ בכ  10.69מיליו ש"ח.
 : Ì Ê È ‰ Ô È · Â ˙ ¯ Î Â Á ‰ Ô È · È  ˘ ‰ Ì Î Ò ‰ ‰ביוני  2007חתמו הצדדי על הסכ
ולפיו הסכ הקומבינציה משנת  2000מבוטל ,והחוכרת מוכרת את זכויותיה בחלקה )לרבות
מכירת זכות הבעלות ,כשהיא תתקבל( ליז תמורת כ 23.59מיליו ש"ח )כ 5.81מיליו דולר(
)להל  הסכ המכר( .היז שיל ישירות לחוכרת כ 13.76מיליו ש"ח )כ 3.27מיליו דולר( וכ
קיבל עליו ,על פי ההסכ ,לשאת בתשלו בס 0כ 9.83מיליו ש"ח )כ 2.54מיליו דולר( לרכישת
זכות הבעלות של החוכרת על החלקה מ העירייה.
 : ˙ È ˘ È Ï ˘ ‰ ¯ · Á Ô È · Â Ì Ê È ‰ Ô È · Ì ˙ Á  ˘ ˙ Â  Â ¯ ˜ Ú Í Ó Ò Óבמרס ,2007
שלושה חודשי לפני מועד החתימה על הסכ המכר ,נחתמה עסקה ולפיה חברה שלישית תרכוש
מידי היז קרקע ששטחה  2,089מ"ר )הכוללת את החלקה ואת החלקה הסמוכה( ובה בניי
משרדי שיקי היז.
‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ „ÂÚ· ,¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 5.81-Î· ÌÊÈÏ ‰˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰¯ÎÓ ˙¯ÎÂÁ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
,˙¯ÎÂÁ‰ ˙ÂÎÊ ÈÂÂ˘ ÈÂÎÈ ¯Á‡Ï ,¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 2.54-Î· ˙¯ÎÂÁÏ ˙ÂÏÚ·‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ‰¯ÎÓ
˘2.3-Î· ÍÂÓ ‡Â‰˘ ÌÂÎÒ ‰Ï·È˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ.¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 0.98-Î· ‰Î¯ÚÂ‰
.˙¯ÎÂÁÏ ÌÊÈ‰ ÌÏÈ˘˘ ÌÂÎÒ‰Ó ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ

המידע שהיה בידי העירייה בדבר התקשרויות החוכרת ע היז
בביקורת נמצא כי בינואר  2008בעת ששלחה העירייה למשרד הפני את הבקשה לאישור הסכ
מכירת המקרקעי כבר ידעו גורמי בעירייה כי החוכרת כבר חתמה על הסכמי להעברת זכויותיה
במקרקעי ליז ,כמפורט להל:
 .1כבר במכתב המשות' של החוכרת והיז מאוגוסט  2000לראש העירייה נכתב" :ברצו
משפחת] ...בעלי המניות של החוכרת[ לסגור את המפעל ולבנות במקומו בני מפואר למשרדי
בדומה לשאר הבנייני שבסביבה ,ולש כ 0היא עומדת להתקשר ע ]היז[ שהינה חברת בניה
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ותיקה בענ' הבניה" .בספטמבר  2000ביקש עוזר ראש העירייה מהחוכרת ומהיז למסור לעירייה
עותק של החוזה ביניה .כאמור ,הסכ הקומבינציה נחת בנובמבר .2000
 .2ביו שבו נחת הסכ המכר ביוני  ,2007הודיעה החוכרת לעירייה כי היא והיז מינו יחד
את עור 0הדי א ,המועסק במחלקה המשפטית של היז ,לטפל בעסקה בשמ ובעבור .כמה
מסעיפי ההסכ מבהירי מדוע "יצאה החוכרת מהתמונה" 5ומדוע היז המשי 0לבדו לטפל
בעסקה .מאותו מועד הופנתה כל התכתובת של העירייה בנוגע לעסקה לעור 0הדי א.
 .3בהסכ המכר בי החוכרת לבי היז נקבע כי הוא לבדו יישא בכל התשלו לעירייה בגי
העברת זכויות הבעלי בחלקה.
בהסכ מכירת המקרקעי מדצמבר  2007נקבע:
"בתמורה להעברת זכויות הבעלות בנכס ושאר התחייבויות העירייה כמפורט בהסכ זה,
ישל החוכר לעירייה בשקלי ,ס 0השווה ער 0ל 2,539,000דולר ארצות הברית ,אשר
ישולמו בשלושה תשלומי".
נמצא כי בינואר  ,2008כארבעה חודשי קוד שאישר מנכ"ל משרד הפני את ביצוע העסקה,
החלה העירייה לקבל מהיז ,בהתא להסכ המכר ,צ'קי כתשלו בעבור העסקה שנחתמה בי
העירייה ובי החוכרת .סכומי הצ'קי תאמו את אלה שנקבעו בהסכ האמור ,ומועדי התשלו
שלה היו סמוכי לאלה שנקבעו באותו הסכ .העירייה קיבלה את התשלומי מהיז בשלושה
צ'קי .יודגש כי העתקי של צ'קי אלו נמצאו במחלקת הנכסי של העירייה .גזברות העירייה
טיפלה בצ'קי האמורי וה הופקדו בקופת העירייה .על גבי ספח הצ'קי נרש שה בעבור
ההסכ ע החוכרת.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי ידעה על דבר הסכ המכר רק
בדיעבד ואחרי שמנכ"ל משרד הפני אישר את העסקה ,במאי  ,2008וכי ג אז היה בידיה רק
מידע חלקי בנושא.
בעניי עור 0די א השיבה העירייה" :מניי הייתה העירייה אמורה לדעת כי הלה מועסק ]אצל
היז[ שמא סבור מא דהוא כי העירייה צריכה להפעיל משרד חקירות בכגו דא?".
‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ˙Ï‰Ó ‡È‰ ÈÓ ÌÚ ‡„ÂÂÏ ‰˙·ÂÁÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· ,‰ËÂ˘Ù ‰˜È„· ‡Ï‡ ˙Â¯È˜Á „¯˘ÓÏ ‰ÈÈÙ ÍÎ Ì˘Ï ‰˘¯„ ‡Ï .ÏÚÂÙ
˘‡Ï˘ ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ‡ÈˆÓÈ˘ ‰˘˜· Â‡ ‚ˆÈÈÓ ‡Â‰˘ ‰¯·Á‰ ¯·„· ‡ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÏ ‰¯È˘È ‰Ï
˘˙Â˜ÙÒÓ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙Ó‚Â„ ˙ÂÏÂÚÙ .Ë¯ËÈ‡· ËÂ˘ÙÂ ¯ˆ˜ ¯Â¯È· ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â ÂÈÁÏÂ
.ÌÊÈ‰ ÔÈ·Â ˙¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· È˜ÒÚ‰ ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
בעניי הצ'קי מסרה העירייה בתשובתה" :הטענה בעניי תשלו חלק מתמורת העסקה ]למעשה
כל התמורה[ בצ'קי של ]היז[ אינה מעלה ואינה מורידה לעניי מעמדה של הרוכשת בנוגע
לקרקע והישארותה הגור הרלוונטי מבחינת העירייה".

__________________
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ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ· ,ÌÓÂÎÒ· ,‰Ï Â˙È˘ ÌÈ˜'ˆ· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘„ÓÂÚ˘ ÈÓ˘ ÍÎÏ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ¯¯ÂÚÏ È„Î ‰È‰ ÌÈ˜'ˆ‰ ÁÙÒ ÏÚ ‰ÈÂˆ˘ ‰¯Ú‰·Â Ì‰Ï
.˙¯ÎÂÁ‰ ‡ÏÂ È˘ÈÏ˘ Ì¯Â‚ ‡Â‰ ‰˜ÒÚ‰ È¯ÂÁ‡Ó
˙ÂÓ¯Â ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ·ÈÂÁÓ‰ ÈÂËÏ˘ ÛÂ‚Î ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯·„‰
ˆ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰ ‰ÊÎ ¯Â¯È· .2007 ÈÂÈ· "‰ÂÓ˙‰ ÔÓ ˙¯ÎÂÁ‰ ‰‡ˆÈ" ÚÂ„Ó ¯¯·˙ ,˙ÂÈ¯Â·È
„·¯ ÌÎÒ‰· ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙÓ ÂÈ‡˘ ,‰ÈˆÈ·ÓÂ˜‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ Â˙¯Ó‰
. Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÂÊÎ ‰˜ÒÚ ÌÂÈ˜ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡˘ ,¯ÎÓ‰
·˙˘˙¯ÎÂÁ‰ ÌÚ Â˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÊÈ‰ ¯ÒÓ 2010 ¯‡ÂÈÓ Â˙·Â
˙ÂÈÏÚ ‰Ú„È ‰˜ÒÈÚ‰ ÌÓ‡" ÈÎ ÌÊÈ‰ ¯ÒÓ „ÂÚ .ÔÂ˘‡¯‰ Ú‚¯‰ ÔÓÏ ÏÂÎÏ ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰
˙ÂÎÊ ˙‡ ‰˘Î¯ [‡ ‰¯·Á] :‡È‰ ˙Á‡ - ‰„ÂÒÈ· Í‡ ,‰¯Âˆ ‰˘·ÏÂ ‰¯Âˆ ‰Ë˘Ù ,˙Â„¯ÂÓÂ
ÔÈÈ· ‰˜ÏÁ‰ ÏÚ ‰· Â‡˘ È„Î ,ÂÏ ,˙ÈÓÊ Â· ,‰¯È·Ú‰Ï ‰¯ËÓ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ˙ÂÏÚ·‰
."ÌÈ„¯˘Ó
באפריל  2009כתב לאג' מס הכנסה ומיסוי מקרקעי עור 0הדי א המועסק אצל היז]" :חברה א[
רכשה את זכויות הבעלות בנאמנות עבור ]היז[".
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÏÂ‰È· È˙ÂÚÓ˘Ó Ì¯Â‚ ‰˘ÚÓÏ ‰È‰ ÌÊÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„Ó
.ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯·Ú‰Ï
‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÏÏÎ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· ,Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ
˘.ÌÊÈÏ ˙¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚÂ ‰˜ÒÚ· ÌÊÈ‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰˘È‚‰
Ô‰ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÚÈÙ˘Ó‰ È˙Â‰ÓÂ ÈÒÈÒ· Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯ÂÓ‡˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚ Ô‰Â Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙¯·Ú‰Ï ‰ÊÂÁ· ¯˘˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ
Ú„ÈÓ ‰¯ÒÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯ÈÎÓÓ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ˙ÂÓ¯ÂÏ „Â‚È· ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ È˙Â‰ÓÂ ·Â˘Á
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010נכתב כי למיטב הבנתה ועל פי הנתוני
שהיו לפניה ,ה"מעורבות" של היז איננה שוללת את מת הפטור ממכרז .ההסבר לכ 0הוא כי
בתקופה הרלוונטית ידעו גורמי בעירייה רק על הסכ הקומבינציה שבמסגרתו "נשארת החוכרת
בתמונה" ,וכי הסכ המכר משנת  2007אינו רלוונטי כלל לשלב מת הפטור ממכרז ,שהסתיי
כבר בשנת .62003
העירייה מסרה בתשובתה מינואר  2010כי הפרטי בדבר ההסכמי השוני הנוגעי לחלקה היו
נגישי לשמאית שפעלה מטע משרד הפני ,ולכ ייתכ שצרי 0להפנות לשמאית כל טענה
בעניי ידיעת פרט כזה או אחר בנוגע לעסקאות בי החוכרת ובי צד שלישי.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני  2010מסרה השמאית כי לא הובא לידיעתה קיומ של
הסכמי שוני הנוגעי לחלקה וכי בשו שלב של עבודתה לא נחשפה לקיומ של הסכמי
כאלה או אחרי.
__________________

6

המועד שבו נתנה הלשכה המשפטית אישור עקרוני לעסקה )ראו להל(.
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ÈÎÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÈÓÊ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈË¯Ù‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰Â ˙È‡Ó˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‰ Â‡·ÂÈ ‰˜ÏÁÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÎ˘ ‚Â‡„Ï ‰˙·ÂÁÓ
.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ

האישור העקרוני לפטור ממכרז
בשנת  2001פנתה העירייה למשרד הפני בבקשה לקבלת אישורו למכירת זכות הבעלות בחלקה
לחוכרת בפטור ממכרז .באוגוסט  2001השיבה היועצת המשפטית דאז של המשרד למנהל מחלקת
הנכסי של העירייה כי בקשת העירייה נבחנה ,וכי המשרד אינו יכול להיענות לה .עוד כתבה
היועצת המשפטית בתשובתה" :הקרקע מצויה באזור מבוקש ביותר ברמת ג ,אשר ערכי הקרקע
בו גבוהי .לעירייה אפשרות ...להפסיק את החוזה א שונה ייעוד הקרקע .בנסיבות אלו ונוכח
הכלל לפיו יש לפעול ,בראש ובראשונה בדר 0של מכרז ,איננו רואי אפשרות לאשר התקשרות
בפטור ממכרז".
בעקבות האמור לעיל פנו העירייה וכ באי כוח של החוכרת והיז כמה פעמי בשני 2001
 2003לגורמי במשרד הפני בניסיו לשנות את עמדתו בנושא ולאשר לעירייה למכור את
זכויותיה בחלקה ללא עריכת מכרז .בשתיי מפניות אלו צוי שבנובמבר  2000התקשרה החוכרת
בהסכ קומבינציה ע היז להקמת מגדל משרדי בחלקה ועל החלקה הסמוכה .המידע בעניי
זה צוי במכתב של באי כוח החוכרת והיז ללשכה המשפטית מאוגוסט  ;2002מידע זה צוי ג
במכתב לעוזר שר הפני מספטמבר  ,2003שאליו א' צור' העתק של הסכ הקומבינציה .יוצא
אפוא כי בשני  2002ו 2003הובא לידיעת גורמי שוני במשרד הפני שנחת הסכ
קומבינציה בי החוכרת לבי היז.
במכתב מנובמבר  2003של הלשכה המשפטית ליוע) המשפטי של העירייה בהתייחס לחלקה
נכתב:
"הואיל ועיריית רמת ג הודיעה לנו כי למעט הבקשה שבנדו לא יועברו אלינו בקשות
חדשות נוספות לאישור עסקאות בפטור ממכרז המתייחסות למתח הבורסה ולאזור
הסמו 0לו; והואיל והעירייה הסכימה כי העסקה שבנדו א וכאשר תגיע לכלל גיבוש
הסכ ,כפופה לאישור שמאי מטעמנו; לפיכ ,0בכפו' לאמור לעיל ולהוראות הנוהל
לאישור חוזי ,אי מניעה עקרונית כי העירייה ]והחוכרת[ יחתמו ביניה על הסכ
למכירת זכויות העירייה במקרקעי שבנדו .אישור זה אינו מהווה אישור עפ"י סע' 188
לפקודת העיריות".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,ממרס  ,2010מסר היוע) המשפטי של משרד הפני את הסברה
של הלשכה המשפטית מדוע שונתה העמדה המשפטית של היועצת המשפטית דאז משנת ,2001
שקבעה באופ ברור שאי אפשרות לאשר את ההתקשרות ללא מכרז ,לעמדה משפטית שונה
לחלוטי בשנת :2003
"לאור העובדה כי היה מדובר בשינוי מדיניות ולאור הסתמכותה של עיריית רמת ג על
המדיניות הקודמת שאישרה עסקאות אלו ופעולות שנעשו על בסיס המדיניות הקודמת,
נקבע כי המדיניות תחול לגבי הסכמי חדשי ואילו לגבי הסכמי העבר שנעשו קוד
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למועד שינוי המדיניות ,המשרד יסכי לאשר בכפו' לבדיקת תקינות ההלי ...0החלטה זו
וקביעת הוראת המעבר ,הינה החלטה הנובעת ממושכלות יסוד מכללי המשפט המינהלי".
עוד מסר היוע) המשפטי של המשרד בתשובתו ממרס  2010את הסבר הלשכה המשפטית כי
האישור העקרוני משנת  2003נית על בסיס ההנחה ,שראוי להחיל את המדיניות הקודמת ג על
העסקה ע החוכרת מאחר שהיא נמצאה בשלב של הליכי מתקדמי בשנת ) 2001המועד בו
דרשה היועצת המשפטית דאז של משרד הפני לערו 0מכרז( .יצוי כי ,ביולי  ,2010התברר
ללשכה המשפטית ,על פי טענתה ,כי ההנחה האמורה שעמדה ביסוד פעולתה הייתה מוטעית.
כאמור לעיל כבר במרס  1998הודיע היוע) המשפטי דאז של משרד הפני לעירייה כי עילת
הפטור ממכרז שבה השתמשה העירייה  תקנה )(2)3ט( לתקנות  אינה רלוונטית ,ולפיכ 0משרד
הפני לא יאשר עסקאות חדשות באותו אזור בפטור ממכרז .באשר לחוזי שנחתמו לגבי אותו
אזור לפני מרס  ,1998שכונו בקשות העירייה שב"צנרת" ,קבע היוע) המשפטי דאז של משרד
הפני הוראת מעבר ולפיה יאשר משרד הפני את העסקאות כפו' לבדיקת שמאי מטעמו.
העירייה העבירה בשנת  2001לאישור משרד הפני שישה חוזי  שלושה שנחתמו לפני מרס
 1998ושלושה שנחתמו ממועד זה ועד סו' שנת  .1999החוזה ע החוכרת לא היה ביניה ,מאחר
שהוחל לטפל בו רק בשנת .1999
בשנת  2001הסכימה היועצת המשפטית דאז של משרד הפני לאשר את ששת החוזי
שב"צנרת"; "ביחס לעתיד" היא קבעה שמשרד הפני לא יאשר עסקאות חדשות באזור ]ללא
מכרז[ אלא א העניי יובא אליה מראש ובהתבסס על נסיבות מיוחדות בלבד .כאמור לעיל
כאשר הובאה העסקה ע החוכרת לאישורה מאוחר יותר )ביולי  ,(2001היא הבהירה לעירייה
באוגוסט אותה שנה שאי אפשרות לאשר את העסקה בפטור ממכרז.
ביולי  2010מסרה הלשכה המשפטית למשרד מבקר המדינה כי האישור העקרוני לאיקיו מכרז
נית "עקב הבנה מוטעית של הנחיות היועצת המשפטית ]דאז[ באשר לאישור ההסכמי
ש"בצנרת".
משרד מבקר המדינה מעיר כי בנסיבות העניי היה מקו לברר היטב למה מתכוונת היועצת
המשפטית דאז ,שעד מת האישור העקרוני עמדה בהתנגדותה לפטור ממכרז.
בתשובתו ממרס  2010מסר היוע) המשפטי של משרד הפני ,כי הלשכה המשפטית במשרד
הבהירה לו בעניי השפעת המידע על הסכ הקומבינציה בי החוכרת ליז משנת  2000על
החלטות משרד הפני ,כי המידע על הסכ זה שצוי במכתב משנת  2002ששלחו ללשכה
המשפטית באי כוח של החוכרת והיז היה "מידע בדר 0אגב" ,שלנוכח השני שעברו מאז ודר0
מסירתו לא סביר שהיה אפשר לזכור אותו .יתר על כ בשנת  2002לא נפתח במשרד הפני תיק
בנושא עסקת המקרקעי האמורה ,שכ לא הוגשה מטע העירייה בקשה רשמית ומסודרת לכ.0
מכתב זה תויק ככל הנראה באיזה "תיק כללי" ולא סביר שבמועד שבו גורמי בלשכת היוע)
המשפטי של משרד הפני בדקו את העסקה היה עליה לזכור את המכתב ואת האמור בו בדבר
הסכ הקומבינציה .אשר למידע על ההסכ שצוי במכתב שנשלח בשנת  2003לעוזר השר ,מסרה
לו הלשכה המשפטית כי מידע זה לא הועבר אליה.
בתשובת הלשכה המשפטית למשרד מבקר המדינה ממרס  2010נאמר כי המידע על הסכ
הקומבינציה לא הוזכר בטופס הבקשה ששלחה העירייה למשרד הפני ולא צוי בחוות הדעת
השמאית ,ולפיכ" 0במסגרת מילוי הטופס לא דווחה הרשות המקומית על מכלול התשתית
העובדתית אלא מסרה דווח חלקי )דברי שמצאו את ביטויי בהערות המבקר לאור 0כל הדו"ח
בנוגע להתנהלות העירייה(".
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˙‡ Â˙·Â˘˙· ‡È·‰˘ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂÂ„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁÓ ‰Ê ‡Â‰Î ˙ÈÁÙ‰Ï ÈÏ· ÈÎ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
˙‡ ˜ÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,ÌÊÈ‰ ÔÈ·Â ˙¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ
"·‚‡ Í¯„· Ú„ÈÓ"· ¯·Â„Ó ÈÎ ˙ÂÚË· ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÚÈ‚‰˘ Ú„ÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ¯„Ú‰
).¯˘‰ ˙Î˘ÏÏ ÁÏ˘˘ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÎÂ (ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È¯·„Î
ÏÏÎ· ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙Â‡˜ÒÚÏ Ú‚Â· Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ· ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓ ÏÎ
Ô˙È˘ ÔÙÂ‡· ¯Ó˘È‰Ï ¯ÂÓ‡ ,Ë¯Ù· ‰Ê ÁÂ„· ‰Â„˘ ‰˜ÒÚ‰ Ï˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙Â‡˜ÒÚÏÂ
˙ÂÈÁ‰ Ú·˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· Â˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰È
Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï ,ÂÊÂÎÈ¯Â ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ Ú„ÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰Â
˘˘ÏÂÙÈË‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ‡˘Â· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˘È .¯˘‰ ˙Î˘ÏÏ ÁÏ
·.ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï Í˘Ó ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙Â‡˜ÒÚ

דיווח חסר ולקוי של העירייה במסגרת הגשת טופס הבקשה
כאמור ,בינואר  ,2008ובהתא להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפני ,הגיש מנהל מחלקת הנכסי
בעירייה לממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני "בקשה לאישור חוזה ו/או פטור ממכרז" לגבי
הסכ מכירת המקרקעי.
עורכת די מ המחלקה המשפטית של העירייה )להל  עורכת הדי( חתמה על חלק א בטופס
הבקשה .מהנדס העיר ,בתפקידו כמהנדס הוועדה המקומית חת על חלק ב בטופס הבקשה ,כפי
שנדרש בטופס.
בדיקת של הבקשה ,המסמכי שצורפו אליה ומסמכי אחרי שנמצאו בעירייה ובמשרד הפני
על ידי משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי חמורי בנוגע לתקינות העסקה ולכדאיותה
הכלכלית.
מת פטור שלא כחוק ממכרז להתקשרות
בטופס הבקשה של העירייה לאישור הפטור ממכרז רשמה עורכת הדי כי "לא נער 0מכרז בשל
הסיבות הבאות פטור ממכרז בשל העברת מקרקעי  בית עסק המועברי למחזיק בה מכח
שכירות במש 10 0שני לפחות" .כמו כ דיווחה כי "בקשת פטור ממכרז היא לפי ס' )(2)3ט(
לתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח."1987
תקנה )(2)3ט( לתקנות קובעת כ:0
"העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז א החוזה הוא מסוגי חוזי אלה...:
המקרקעי ה דירות מגורי או בתי עסק המועברי למחזיק בה או ליורשיו ,מכח
שכירות במש 10 0שני לפחות ,ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכו שנקבע בשומת
מקרקעי שנערכה על ידי שמאי מקרקעי".
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התקשרות בחוזה ללא מכרז מותנית אפוא בכ 0שיתקיימו כל התנאי האלה) :א( המקרקעי ה
דירות מגורי או בתי עסק; )ב( המקרקעי מועברי למחזיק בה או ליורשיו; )ג( תקופת
השכירות של המחזיק במקרקעי היא עשר שני לפחות; )ד( התמורה לא תפחת מסכו שקבע
שמאי מקרקעי בשומת מקרקעי.
··Ô‡ÎÓÂ ,˙Â˜˙Ï (Ë)(2)3 ‰˜˙· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÎ Â‡ÏÂÓ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˘.ÂÊ ‰˜˙ ÈÙ ÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ˙˘¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ‰¯„Ú
התנאי שלפיו המקרקעי ה בית עסק המועבר למחזיק בו אינו מתקיי .בית העסק שהיה בבעלות
החוכרת נהרס כבר בשנת  ,2001היז קיבל היתר להפעלת מגרש חניה בחלקה ,וכבר שמונה שני
לפני מועד סיו הביקורת החלה החוכרת לנקוט פעולות עסקיות למכירת המקרקעי ליז לצור0
הקמת מגדל משרדי .במועד הגשת הבקשה לאישור העסקה ,שבה צוינה במפורש תקנת הפטור
ממכרז ,כבר הייתה החוכרת קשורה בחוזה ע היז למכירת המקרקעי וא' העבירה לו את
החזקה במקרקעי .כאמור ,במועד שבו נשלח טופס הבקשה למשרד הפני כבר מכר היז את
המקרקעי לחברה שלישית.
ÏÚ ˙¯ÎÂÁÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯·Ú‰Ó ÚÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÂÁÈÈ· ,‰¯˜Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‰È‡˘ ¯·Ú· ‰Ï ÚÈ„Â‰ ¯·Î ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ¯ÂËÙ ˙˜˙ ÍÓÒ
ÔÈÈÚ ÏÚ·Ï Â¯ÎÓÈÈ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰˘ ‰Ú„È ‡È‰ ‡˘Â· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ˙Ú·˘ ÌÂ˘Ó
‡¯ÒÓ ‰˜ÒÚ· Â˜ÒÚ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÌÈÂÈ„· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰˜ÒÚ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ ¯Á
¯ÂËÙ ˙˜˙ ‰˙Â‡ ÈÙ ÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯ÈÎÓ ÌÎÒ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ
˘ÒÈÒ·‰ ˙‡ ËÈÓ˘Ó ÌÊÈÏ ˙¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· ¯ÎÓ‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ .¯˘È‡ ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
.¯ÂÓ‡Î Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙˜Ú‰Ï ÈËÙ˘Ó‰
˙¯ÈÎÓÏ ÌÎÒ‰‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ë¯ÂÙÓÂ ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ 2008 ¯‡ÂÈ· ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰˘È‚‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰
˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â‡˜ÒÚ· ˘ÎÂ¯Î ÌÊÈ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ¯·„· ‰È„È· ‰È‰˘ ÈÎ„Ú‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ÏÚ
.‰˜ÏÁÏ

אידיווח על הסתייגויות חברי המועצה בעניי העסקה
בהתא לטופס הבקשה נדרש היוע) המשפטי של העירייה לדווח א הועלו טענות בדבר חוקיות
החוזה או בדבר כדאיותו הכלכלית ,ובכלל זה א חברי מועצה העלו הסתייגויות בנושא .עורכת
הדי ,שמילאה כאמור את חלקו הראשו של הטופס ,סימנה בו במפורש בחלופה שבה נרש" :לא
הועלו טענות בדבר אי חוקיות החוזה ,או אי כדאיותו הכלכלית".
בביקורת נמצא כי ביולי ובנובמבר  2007מועצת העירייה קיימה שני דיוני בעניי העסקה אשר
הועלו בה הסתייגויות ,חלק חריפות ביותר ,בעניי ההחלטה לאישור העסקה .בי שני הדיוני
הללו התקיי באוקטובר  2007דיו בוועדת שיכו ומקרקעי של העירייה שבמהלכו שטח אחד
מחברי המועצה את כל טענותיו נגד העסקה.
 .1בדיו שקיימה המועצה ביולי  2007הובאה העסקה לאישורה .את העסקה הציג לחברי
המועצה היוע) המשפטי של העירייה ,עור 0הדי דוד שואקה )להל  היוע) המשפטי( .לנוכח
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הסתייגויות שהשמיעו כמה חברי מועצה מ העסקה לא התקיימה הצבעה בעניינה .במקו זאת
הוצע שהוועדה לשיכו ולמקרקעי של העירייה תשוב לטפל בנושא .בדיו במועצה אמר אחד
מחברי המועצה:
"כשאנחנו באי לאשר עסקה במקרקעי של העירייה בפטור ממכרז ,א זה היה במכרז
וחברת ]החוכרת[ ...היו נותני את התמורה הכי גבוהה ,אז אני הייתי אומר :יאללה ,אדו
ראש העיר ,והייתי מצביע בעד והייתי אומר יישר כוח .א הנושא הזה מפורס לכל מי
שרוצה ,היו בוחני את שווי הזכויות ,היו מגישי הצעות ע ערבות בנקאית .אבל ,פה
נוצר מצב שאנחנו יודעי אי 0הדברי מתנהלי".
 .2מפרוטוקול ישיבת מועצת העירייה בנובמבר  ,2007שבה נכח היוע) המשפטי ,ואשר
במהלכה אושר ההסכ למכירת המקרקעי עולה ששלושה מחברי המועצה התנגדו לעסקה.
עובדה זו הייתה רלוונטית לטופס הבקשה .מפרוטוקול הדיו בעסקה עולה כי כמה חברי מועצה
הביעו התנגדות חריפה לאישור העסקה ולהעלאת הנושא להצבעה בלי שהתקיי דיו ענייני
בנושא.
נמצא כי בדיו האמור כינו כמה חברי מועצה את הדיו שמקיימת המועצה בנושא "ביזיו"; את
העסקה תיארו "שחיתות"; ואת ראש העירייה כינו בהקשר זה "מושחת" )ראו בהמש 0את
פרוטוקול הדיו במלואו(.
¯Â¯È·· ˙ÂÙ˜˘Ó‰ ˙Â¯ÈÓ‡ ÂÏÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂÈ„‰ È˘· ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÂ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÂÈ‡„ÎÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÎÓÏ ÌÎÒ‰‰ ˙ÂÈ˜˙Ó ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰
„¯˘.‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê ÔÈÈˆÏ ‰
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010נכתב" :העירייה צירפה לטופס הבקשה את
החלק הספציפי מהסטנוגרמה לגבי אישור העסקה  ולכ כיצד זה בכלל אפשר לדבר כא על 'אי
דיווח'? בנסיבות אלו מדובר בביקורת  ˙ÈÎËופורמלית גרדא".
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙‡ Û¯ˆÏ ˘˜·Ó‰ ˘¯„ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÔÎÂ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË Ï˘ „Á‡ ˜ÏÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙‡ ¯ËÂÙ ÂÈ‡ „·Ï· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÛÂ¯Èˆ .ÒÙÂË‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁ· ‰ˆÚÂÓ È¯·Á
.˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˘¯ÂÙÓ· Ì˘¯ ÒÙÂË·˘ „ÂÚ ‰Ó ,˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰˙·ÂÁÓ
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙·È˘È· Ì‚ ÂÚÓ˘ ‰˜ÒÚ‰Ó ‰ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ÔÎ ÏÚ ¯˙È
·Ô‰· ÌÈÂÈ„‰ ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù˘ ,2007 ¯·ÂË˜Â‡· ÔÈÚ˜¯˜ÓÂ ÔÂÎÈ˘ ˙„ÚÂ ˙·È˘È·Â 2007 ÈÏÂÈ
.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÂÁÏ˘ ‡Ï
˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÈÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˙.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„ ¯ÒÓÈÈ˘ ÍÎÏ ‚‡„ ‡Ï˘ ÍÎ· ÛÒ ¯ÓÂ˘Î Â„È˜Ù
.‡„¯‚ ÈÏÓ¯ÂÙÂ ÈÎË ‡Â‰ ¯·„‰˘ ‰ÚË‰ È¯ÂÁ‡Ó ¯˙˙Ò‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
„¯˘ÓÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÂ˙‰ ˙¯·Ú‰-È‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÔÎ ÂÓÎ
˙¯˜· ÏÚ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó „˜ÙÂÓ‰ ,È˙Ï˘ÓÓ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ÌÈÙ‰
,¯ÒÁ Ú„ÈÓ ÏÚ ÒÒ·˙˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ
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אישור ההתקשרות על ידי מועצת העירייה
על פי טופס הבקשה ,על היוע) המשפטי לעירייה להגיש למשרד הפני את פרוטוקול הדיו ואת
החלטת המועצה לגבי העסקה .כמו כ עליו לפרט את מספר הנוכחי בדיו ואת מספר המצביעי
בעד ההחלטה ונגדה.
על שיקול דעתה של רשות מינהלית כתב פרופ' יצחק זמיר בספרו:
"אכ ,שיקול הדעת הוא חופש לבחור בי אפשרויות שונות ,א 0אי הוא חופש מוחלט.
שיקול הדעת אינו קפריזה .רשות מינהלית שמפעילה שיקול הדעת שלה ללא בירור
העובדות הנוגעות לעניי ,ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא ,או שדעתה נחושה להגיע
לתוצאה מסוימת ללא תלות בעובדות המקרה ,אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק.
במקרה זה נית לומר על הרשות כי היא פועלת בשרירות .שרירות היא סוג של שחיתות.
יש בה חומרה קיצונית .היא עילה לפסול כל החלטה מינהלית".7
‡Ï· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.‰· ÈÈÈÚ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰
העסקה הובאה לאישור מועצת העירייה בנובמבר  .2007בהצבעה שהתקיימה על פי יזמת מנכ"ל
העירייה הצביעו  12מ 23חברי המועצה בעד אישור העסקה .להל יצוטט פרוטוקול הישיבה
במלואו:
" 15.10מוחכר ברחוב החילזו   8גוש  6109חלקה 285
הסכ #להמרת זכויות חכירה בבעלות החוכרת
התמורה לעירייה 2,539,000 :דולר ,על פי חוות דעתה של השמאית....
)מדברי #ביחד(
מנהל מחלקת הנכסי ... :#ברח' החילזו  ...8חכירה בבעלות...
מר :...תתביישו לכ .#בושה וכלימה.
מר :...אני רוצה לדבר בנושא הזה.
מר :...בושה וכלימה.
)מדברי #ביחד(
מר :...אני רוצה להעיר...
מנהל מחלקת הנכסי :#זה אושר...
מר ... :...אחד גדול ,כל הישיבה הזאת .לא יכול להיות .יש לנו שאלות ,יש לנו
זה .בושה וכלימה.
מר ... :...בנושא זה.
מר :...ביזיו כל הישיבה הזאת .כל הישיבה הזאת ביזיו אחד גדול .היא לא
תעבור .אני אומר ל* שהיא לא תעבור ,אדוני ראש העיר.
__________________

7

יצחק זמיר) ˙ÈÏ‰ÈÓ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ,התשנ"ו( ,כר ב ,עמ' .733
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ברגע שזה יגיע למשרד הפני ,#הישיבה הזאת...
)מדברי #ביחד(
ר ...:...אני רוצה לדבר בנושא הזה ,הלו!
מר  ... :...ג #אתה לפוליטיקה...
)מדברי #ביחד(
מר :...רוצה לדבר ,רוצה לשאול שאלה.
)מדברי #ביחד(
מר :...אני רוצה לשאול שאלה ,יש לי שאלה בנושא הזה.
מר ... :...בישיבה ע] #היז[#
)מדברי #ביחד(
מר :...ביזיו .יש לי שאלה.
מר צבי בר ,... :בבקשה.
מר ... :...פתאו ... #גאולה.
מר :...שחיתות.
מר  :...אדוני ראש העיר ,אדוני ראש העיר ,אתה לא יודע...
מר  :...אני רוצה להעיר הערה.
מר  :...מושחת .מושחת ראש העיר.
מנכ"ל העירייה :מי בעד?
החלטה :הוחלט ברוב קולות ) 12בעד( לאשר את הסעי /כלהל :
 15.10מוחכר ברחוב החילזו   8גוש  6109חלקה 285
א .הסכ #להמרת זכויות חכירה בבעלות החוכרת
התמורה לעירייה 2,539,000 :דולר ,על פי חוות דעתה של השמאית....
ב .אישור פטור ממכרז עפ"י תקנה )(2)3ט( לתקנות העיריות
)מכרזי".(#
ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯Â˘È‡ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ· È˘ÓÓ
Â˙¯‚ÒÓ·˘ ‡˘Â· ÈÈÈÚ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ Ì„Â˜ ‰Ú·ˆ‰Ï ‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ÂÏÚÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï"ÎÓÂ
Ì‰ ÚÂ„Ó Â‡ ‰˜ÒÚ‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÎÓÂ˙ Ì‰ ÚÂ„Ó ˜ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ‰˙È
·Â˘Á ÔÂ¯˜ÈÚ Û˜˘Ó ‰Ï‡Î ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ È˙Â‰Ó ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ .‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ„‚˙Ó
‰˜ÒÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰Â ˙ÂÚ„‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÎ ÂÈÙÏÂ
‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÏÎ Ì‰Ï ‰˜Ó ‰ÊÎ ÔÂÈ„ .‰Ï „‚˙‰Ï Â‡ ‰¯˘‡Ï Ì‡ ÂÚÈ¯ÎÈ˘ È„Î
·.‡„¯‚ ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÌÈÓÚËÓ ‰˘Ú ÂÈ‡Â ‡˘Â
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בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010נכתב" :טענה זו ]שלא התקיי דיו ענייני[
משוללת בסיס ,הנשמעת כאילו מפיו של חבר האופוזיציה שלא צלח ניסיונו לפגוע בתפקוד
העירייה בכל מחיר".
„Ú· ÌÈ¯·„Ó ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ È¯·„ ÈÎ ‰˘‡¯· „ÓÂÚÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ Ï˘ Â˙·ÂÁ Û‡Â Â„È˜Ù˙ .‡˘Â· ÈÈÈÚ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ¯Â¯È·· ÂÓÓ ‰ÏÂÚ ÈÎÂ ÌÓˆÚ
ÂÈÈÚ· ‰‡¯‰ ‡˘Â ÏÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ,‰ÈˆÈÏ‡Â˜· Â‡ ‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡· ‡Â‰˘ ÔÈ· ,‰ˆÚÂÓ ¯·Á
‰ÈÁ·‰Ó ˙ÂÚÈ¯ÎÓ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È˘ ‡˘Â· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ¯·„‰ ÔÂÎ È‡„ÂÂ· .ÈÂ˜Ï
.˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙¯ÒÁ Â‡ ‰È˜˙ ‡Ï ÂÈÈÚ· ˙È‡¯‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙˜ÒÚ ÂÓÎ ,˙ÈÙÒÎ‰

אידיווח על תכנית בניי עיר בהכנה במסגרת טופס הבקשה
הלי 0האישור של העסקה במשרד הפני חייב להתבסס על מידע מלא ועדכני הנוגע למקרקעי.
בכלל זה אמורי להיות בידי הגורמי הרלוונטיי הבודקי את העסקה כל הפרטי על הליכי
התכנו החלי על החלקה ועל כל השינויי הצפויי בתכניות התקפות.
בחלק א של טופס הבקשה נדרש היוע) המשפטי לעירייה לאשר כי צורפה לבקשה "הערכת שמאי
מעודכנת עד  6חודשי מיו עריכת החוזה )העברת התמורה( ,הלוקחת בחשבו התוכנית
שבתוק' ,˙ÈÎÂ˙· ÌÈÈÂÙˆ ÌÈÈÂÈ˘ ÔÎÂ ,בי השאר לגבי זכויות בניה ,הקלות וכיו"בÏ˘ ‰¯˜Ó· .
˘˙Â·ÂÁ¯‰ ¯ÂÎÊ‡Â ËÂ¯ÈÙ ÍÂ˙ ,¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ˜Â˘‰ È¯ÈÁÓ· Ì‚ ˙·˘Á˙Ó ˙Â‡Ó˘‰ ,ÈÂÙˆ ÈÂÈ
] ÌÈÎÂÓÒ‰ההדגשות אינ במקור[".
בחלק א של טופס הבקשה נדרש היוע) המשפטי של העירייה לאשר בחתימתו את האמור בסעיפי
טופס הבקשה .למשל ,עליו לאשר כי השמאי הגיש הערכה מעודכנת לעניי המקרקעי ,כנדרש
כאמור לעיל במקו אחר בטופס.
נמצא כי עורכת הדי אישרה בחתימתה בינואר  2008את האמור בטופס הבקשה ,א' שבתכנית
בניי העיר התקפה עמד לחול שינוי ,כמפורט להל:
בחוות הדעת של השמאית מטע משרד הפני מאוגוסט  2007בפרק שעסק במצב התכנוני נכתב:
"לנכס הוכנה תכנית רג ,1261/שהומלצה ,בשנת  ,2001ע"י הועדה המקומית ,להפקדה
בועדה המחוזית .בירורי העלו ,כי לא חלה כל התקדמות בהלי 0הסטטוטורי לקראת
אישור התכנית .כיו נדרשי הבעלי לערו 0את התכנית מחדש לפי נוהל מבא"ת".8
בדיקת המסמכי בתיק תכנית רג 1261/באג' ההנדסה בעירייה העלתה כי זה כמה שני שבה
מתקיי תהלי 0שתכליתו להביא לאישור של הגדלת זכויות הבנייה במקרקעי ,כמפורט להל:
באפריל  2002החליטה ועדת המשנה להמלי) לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית רג 1261/ולפיה
אחוזי הבנייה במקרקעי יוגדלו מ 250%ל 500%משטח .בסו' שנת  2003הפסיקו מהנדס העיר
ואג' ההנדסה בעירייה את קידו התכנית האמורה וחידשו אותו באוגוסט  ,2006אותו מועד שבו
חידשו היזמי את קידו תכנית רג.1261/
__________________

8

מבנה אחיד לתכניות  הנחיות לעריכת תכניות מתאר מקומיות מפורטות שפרס! מנהל התכנו
שבמשרד הפני!.
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בספטמבר  2007היו בידי אג' ההנדסה תשריט ותקנו של תכנית רג) 1261/שהיו ערוכי לפי נוהל
מבא"ת( ולפיה יוקמו במגרש שלושה מגדלי של  21 ,10ו 26קומות ,ואחוזי הבנייה במגרש
יהיו .750%
בביקורת עלה כי מיד לאחר כתיבת חוות הדעת של השמאית חלה התקדמות בפעילות ועדת
המשנה ואג' ההנדסה בעירייה בעניי הגדלת זכויות הבנייה  בסו' נובמבר  2007הגיש מתכנ
התכנית למחלקת התכנו תשריט ותקנו מעודכני ,ולפיה יוגדלו אחוזי הבנייה במגרש ל900%
וייבנו שלושה בנייני ,אחד ובו  9קומות ושני מגדלי של  47קומות.
במרס  2008החליטה ועדת המשנה להמלי) לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית רג ,1261/על פי
התשריט והתקנו המעודכני .ועדת המשנה המליצה כי שיעור הבנייה המותר על המגרש יהיה
 900%משטחה ,בשלושה מגדלי משרדי  אחד של  27קומות ושניי של  30קומות ,ולחלופי
אחד של תשע קומות ושניי של  47קומות.
,‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÏÂÏÎÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘¯ ·˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â„·ÂÚ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ Û‡ Â·˘ ‡ ˜ÏÁ
‡ÔÂ˜˙·Â ËÈ¯˘˙· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó .˙ÈÎ˙· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÏÚ „ÓÏÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ,‰Ï
˘¯‚Ó· ‰ÈÈ·‰ ÈÊÂÁ‡ ÂÈ‰È Ì‰ÈÙÏÂ ‰Ò„‰‰ Û‚‡ È„È· 2007 ¯·ÓËÙÒ· ÂÈ‰˘ ,˙ÈÎ˙‰
˙Ï„‚‰ ¯·„· 2007 ¯·Ó·Â· ‰Ò„‰‰ Û‚‡Ï ‰˘‚Â‰˘ ˙Î„ÂÚÓ‰ ˙ÈÎ˙· ÔÎÂ ,750%
‡Ï‰˙‰˘ ÁÈ˘-Â„Ï Í˘Ó‰· ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Â¯·ÚÂ‰ ÂÏ‡ ˙ÂÈÎ˙ .900%-Ï ˘¯‚Ó· ‰ÈÈ·‰ ÈÊÂÁ
·.ÌÊÈ‰ Ï˘ ÂÓÚËÓ ÏÚÙ˘ ÌÈÏÎÈ¯„‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ
.˙ÈÂËÏ˘ ˙Â˘¯ ˙ÈÈÚË‰Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‡È·‰ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ¯ÒÁ‰ ÁÂÂÈ„‰

דיווח לקוי של מהנדס העיר על שינויי #צפויי #בתכנית
בחלק ב בטופס הבקשה נדרש ג מהנדס העיר בתפקידו כמהנדס הוועדה המקומית ,לאשר כי בעת
שהתקיי המשא ומת לחתימת החוזה הובאו בחשבו התכנית שבתוק' וכ שינויי צפויי
בתכנית ,לרבות תכניות שבה מטפלת הוועדה המקומית בשלבי שלפני מת המלצה להפקדה.
נמצא כי מהנדס העיר ,חיי כה ,חת בינואר  2008על חלק ב בטופס הבקשה בלא שציי
במסגרתו את הפרטי האמורי על השינויי הצפויי בתכנית רג.1261/
ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙˜Â„·Ï ·ÈÈÁÓ ‰È‰˘ ÁÂÂÈ„ ,Ú˜¯˜‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÁÈ·˘‰Ï ‰ÈÂÙˆ 1261/‚¯ ˙ÈÎ
˙ÈÈÚË‰Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‡È·‰ ¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó Ï˘ ÁÂÂÈ„‰-È‡ .‰˜ÒÚ‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ˘„ÁÓ
¯˘.‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙ÈÂËÏ˘ ˙Â
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010נמסר" :העירייה דוחה מכל וכל הטלת דופי
כה חמורה ובוטה במהנדס העיר ,והכל בגי מחדל מדומה בלבד ,ולמצער משגה פעוט ,ת לב
וחסר נפקות בנסיבות העניי" .עוד השיבה העירייה" :משצוי במפורש בשומה המעודכנת ]של
השמאית[ מטע משרד הפני דבר קיומה של התכנית המוצעת ]תכנית רג [1261/וחידוש היזמה
לגביה בשנת  ,2006כיצד נית בכלל לטעו ל'הטעיה'  ....של משרד הפני?!".
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¯Á‡ Â‡ ‰Ê Ú„ÈÓÏ Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ Ï˘ ‰˘È¯„ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ·Â˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÂ„Ó Ï„ÁÓ· ‡Ï˘ È‡„ÂÂ·Â ¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó Ï˘ ËÂÚÙ ‰‚˘Ó· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎÂ ,˙È˙Â‰Ó ‡È‰
‡Ï˘ ÁÂÂÈ„‰-È‡ ÏÚ ‰ÙÒÂ ¯˘‡ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï È„Î ‰· ‰È‰ ¯˘‡ ‰ÏÂÚÙ· ‡Ï
.‰˘˜·‰ ÒÙÂË·˘ ‡ ˜ÏÁ· ˘¯„Î 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰

ליקויי באופ שבו בח משרד הפני את הבקשה
בדיקת הבקשה
בינואר  2008שלח מנהל מחלקת הנכסי בעירייה למחוז תל אביב במשרד הפני את טופס
הבקשה בצירו' כל הנספחי הנדרשי.
שתי יחידות במשרד הפני בדקו את העסקה :מחוז תל אביב באמצעות אחת הממונות על
הרשויות )להל  הממונה על הרשויות( ובאמצעות לשכת התכנו המחוזית; לאחר סיו בדיקת
המחוז והמלצתו הועבר הטיפול בבקשה ללשכה המשפטית של המשרד.
בסו' ינואר  2008קיבלה הממונה על הרשויות את חוות דעתה של לשכת התכנו המחוזית בנושא.
חוות הדעת נגעה רק לתכנית שבתוק' ולא לשינויי הצפויי בתכנית ,א' שתכנית רג1261/
הוזכרה בחוות הדעת של השמאית שצורפה לטופס הבקשה .באמצע פברואר  2008נתנה הממונה
על הרשויות את המלצתה לאישור ההסכ ,ובתחילת מרס  2008הגיעו המלצת המחוז וההסכ
לבדיקת הלשכה המשפטית של משרד הפני .כעבור כשבועיי ,אחרי שהלשכה המשפטית סיימה
את טיפולה בבקשה ,היא כתבה כי אי מניעה משפטית לאישור ההסכ .חוות הדעת וההסכ
הועברו לחתימת המנכ"ל דאז של המשרד .בראשית מאי  2008אישר המנכ"ל את העסקה.
ÒÙÂË·˘ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ˜„· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
˙È‡Ó˘‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·˘ ¯ÂÎÊ‡Ï ˙Ú„‰ ‰˙È ‡Ï Û‡ .ÂÈÏ‡ ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ ÌÈÁÙÒ·Â ‰˘˜·‰
„¯˘Ó˘ ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯ 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÔÈÈÚÏ) 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙Ï
¯ÂËÙ ˙˜˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÍÎÏ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ ‡Ï ÌÈÙ‰
 ˙˜.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ Ê‡„ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‰˙Â‡˘ - (Ë)(2)3 ‰˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙˜ÒÚ ˙˜È„·· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ÒÙÂË ÈÙÈÚÒ· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰˜ÒÚ‰ ˙ÂÈ
.‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ „ÚÂÓÏ ÌÈÈÎ„Ú‰ ÌÈÂ˙Ï Ì˙ÂÂ˘‰ÏÂ ‰˘˜·Ï ÌÈÁÙÒ‰ ˙‡Â ‰˘˜·‰
Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏÂ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ÏÚ ‰»ÂÓÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ÈÂ˜Ï ÔÙÂ‡· ‰‡ÏÈÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
ÒÙÂËÓ ÂÏÚ˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÈË·È‰Ó ‰ÓÎ ÔÂÁ·Ï ‡Ï· ÌÏˆ‡ ‰˜„· ‰˜ÒÚ‰ ÈÎÂ ,‰ÚËÓÂ
-È‡ ÏÚ „ÂÓÏÏ Ì˙Â¯˘Ù‡· ‰È‰ ,ÔÎ ÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ .‰Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓÂ ‰˘˜·‰
˜ÌÊÈ‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ;˙Â˜˙Ï (Ë)(2)3 ‰˜˙ ÈÙ ÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ÌÈ‡˙‰ ÌÂÈ
·ÏÚÓÂ ;‰˜ÒÚ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ÏÚ ;2000 ˙˘Ó ¯·Î ‰˜ÒÚ
ÈÊÂÁ‡ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÚˆÂ‰ ‰˙¯‚ÒÓ· ¯˘‡Â ‰„˜Ù‰Ï ‰ˆÏÓÂ‰˘ 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙ ÏÚ - ÏÂÎ‰
.900%-Ï ÒÎ· ‰ÈÈ·‰
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Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï‰ ‰˜È„·‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÎÈ „ÒÙ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜Ï Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ ‰È‚·˘ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ
דיווח העירייה למשרד הפני #על תכנית רג1261/
 .1כאמור ,במרס  2008החליטה ועדת המשנה להמלי) על הפקדת תכנית רג 1261/המעודכנת,
ולפיה זכויות הבנייה המותרות בקרקע יהיו בשיעור של  900%משטחה בשלושה מגדלי משרדי 
אחד של  27קומות ושניי של  30קומות; לחלופי הוצע בניי אחד של  9קומות ושניי של 47
קומות.
 .2בסיו הישיבה האמורה של ועדת המשנה כתב חבר מועצה דאז לראש העירייה מכתב דחו'
ובו דרש ממנו להתערב בנושא כדי שהשלמת העסקה תושהה עד שימוצה בירור העניי .להל
עיקרי המכתב:
"7 Ï˘ ‰È· ˙ÂÈÂÎÊ ÈÙÏ ...˙È‡Ó˘‰ È"Ú „Ó‡ ÌÈÂÂ˘ ¯˘‡Î Â¯ÎÓ Ï"‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ .2
˜.250%-Â ˙ÂÓÂ
1261/‚¯ Ú"·˙ Ï˘ ‰„˜Ù‰Ï ‰ˆÏÓ‰ Í˙Â˘‡¯· ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ÌÂÈ‰ .3
.‰È· 900%-Â ˙ÂÓÂ˜ 45-ÎÏ ÚÈ‚Ó‰ ÔÈÈ· ˙ÈÈ· ‰¯È˙Ó‰
ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â‡Ó· Ï„‚ ‰˘„Á‰ Ú"·˙‰ ÈÙÏ Ú˜¯˜‰ ÈÂÂ˘ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È Ò‚ ·Â˘ÈÁ· .4
˙‡ Â¯ÎÓ ÂÈÙÏ ÈÂÂ˘‰ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 4-Ó ˙ÂÁÙ ˙ÓÂÚÏ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 16-ÎÏ ÚÈ‚ÓÂ
.Â˙ÂÈÂÎÊ
ÍÂ˙ ‰„ÂÒÈ· ˙ÂÚË˘ ‰Ú¯ ‰˜ÒÚ ‰ÚˆÈ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï .5
˘".Í¯Ú· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 8-Î ‰¯ÒÁ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰
 .3יומיי אחרי שהתקבלה החלטת ועדת המשנה התקיימה בלשכת ראש העירייה ישיבה
בהשתתפות היוע) המשפטי ,מהנדס העיר ומנהל מחלקת הנכסי שלה .בתרשומת מהישיבה
שכתב מנהל מחלקת הנכסי סוכ כי יש לדווח על תכנית רג 1261/למשרד הפני ,שכאמור טר
אישר את העסקה במועד זה .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי היוע) המשפטי כי כבר במהל0
ישיבת ועדת המשנה במרס  2008סיכ ע מנהל מחלקת הנכסי שיש צור 0לקבל את אישורו של
ראש העירייה כדי לעדכ מיד את משרד הפני בדבר החלטת ועדת המשנה.
 .4יו לאחר הישיבה האמורה שלח מנהל מחלקת הנכסי מכתב למחוז תל אביב במשרד
הפני ובו הביא לידיעת המשרד את החלטתה של ועדת המשנה ממרס .2008
ÌÈË¯Ù‰ ÁÎÂÏ˘ ‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Ï„‚‰Ï ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰Ï Ú‚Â· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï Â·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Á ‰ÏÚ‰
‡ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ‰È‰ ˘¯„ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ 900%-Ï ‰ÈÈ·‰ ÈÊÂÁ
‰ÓÂ˘ ÔÎ ÂÓÎ .‰ÈÈÚ· ˙Î„ÂÚÓ ˙È‡Ó˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜˙˙˘ „Ú ¯˙Ï‡Ï ‰‰˘Â˙ ‰˜ÒÚ‰
˙ÁÈÏ˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÛÒÂ ÔÂÈ„Ï ‡·ÂÈ ‡˘Â‰ ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ·˙ÎÓ‰
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העירייה מסרה בתשובתה מינואר  2010כי "מדובר במידע בעל נפקות מזערית בנסיבות העניי,
אשר ממילא אינו צרי 0להטות את הכ' נגד אישור העסקה ו/או להביא לפתיחה מחדש של העסקה
לאחר הלי 0כה ממוש 0ומורכב".
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ıÈÏÓ‰Ï ‰˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˜Ù [˙]ÏÚ·" ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ 900%-Ï ‰È·‰ ÈÊÂÁ‡ ˙Ï„‚‰Ï ˙ÈÎ˙ „È˜Ù‰Ï
ÈÙÎ ,¯˙Ï‡Ï ‰˜ÒÚ‰ ˙ÈÈ‰˘‰ ˙‡ ‰·ÈÈÁ ÔÎ‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÂÊÎ ‰ËÏÁ‰ ÈÎÂ "˙È¯ÚÊÓ
˘.˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙·Â‚˙Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ

טיפול משרד הפני #במידע החדש לפני אישור העסקה
כאמור ,בסו' מרס  2008שלחה העירייה את המכתב ובו דיווח על תכנית רג 1261/המעודכנת
למחוז תל אביב של משרד הפני.
ואול ,בסופו של דבר נמצא כי המכתב לא הגיע ללשכה המשפטית ,וכי המידע המהותי שהיה בו
לא היה בפניה בעת שטפלה באישור העסקה.
ב 4.5.08אישר המנכ"ל דאז של משרד הפני את העסקה ,ובאותו יו הודיע על כ 0לעירייה.
˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰· ÏÂÙÈË· Ï„ÁÓ‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÔÈ¯˘ÈÓ· Ú‚Ù „¯˘Ó‰ ‰ËÓ· ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡· Â˜ÒÚ˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓÏ ¯ÒÓ
·˙Â„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÁ· ÚÓÂ ‰˜ÒÚ‰ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
.‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ ¯·„· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰·˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó
הממונָה על מחוז תל אביב כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010בנוגע
לאיהעברת המידע החדש ללשכה המשפטית כי רק במאי  ,2008חודשיי אחרי שנשלח המכתב
וכשלושה שבועות אחרי שמנכ"ל המשרד אישר את העסקה ,התברר למחוז כי המכתב לא הגיע
ללשכה המשפטית ,וכי ברגע שהדבר התברר העביר אותו המחוז לאלתר.
‡ÏÏÂ „ÈÓ ¯È·Ú‰Ï ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰»ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ÈÎÂ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ÂÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ ˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ
.‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÊÂÁÓ‰ ˙ˆÏÓ‰· ˘„ÁÓ ÔÈÈÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰

טיפול משרד הפני במידע החדש לאחר אישור העסקה
בסו' מאי  ,2008יו אחרי שהלשכה המשפטית של משרד הפני קיבלה את המידע החדש ,היא
דרשה ממהנדס העיר הסבר מפורט לכ 0שבטופס הבקשה לאישור העסקה שעליו חת לא ציי
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במפורש שו מידע על תכנית רג .1261/עוד דרשה ממנו למסור לה א בסכו ההסכ ע
החוכרת )כ 2.54מיליו דולר( הובא בחשבו ערכ של השינויי הצפויי בייעוד המקרקעי.
בתשובתו של מהנדס העיר ללשכה המשפטית ,מאמצע יוני  ,2008נכתב כי ביו שבו חת על
טופס הבקשה ידע רק כי הוועדה המקומית המליצה בשנת  2001להפקיד בוועדה המחוזית את
תכנית רג 1261/וכי מאז לא חלה שו התקדמות לקראת אישורה .לטענתו מסמכי תכנית רג1261/
המעודכנת הונחו על שולחנו רק בפברואר  ,2008אחרי שחת על טופס הבקשה .עוד הוא כתב כי
בבדיקה שעשה בעקבות פניית הלשכה המשפטית התברר לו כי בסו' נובמבר  2007שלח משרד
האדריכלי של היז לסג מנהל מחלקת התכנו באג' ההנדסה את טיוטת תכנית רג 1261/אול
היא לא הובאה לידיעתו.
במכתב ששלחה הלשכה המשפטית של משרד הפני למהנדס העיר כעבור ימי מספר )ביוני
 (2008בתגובה לתשובתו האמורה נכתב" :אול האמור במכתב 0כאילו רק בנובמבר  2007הוגשה
טיוטת התכנית אינו מדויק ובודאי שאינה מדויקת הטענה שעד פברואר  2008לא ידעת על חידוש
הטיפול בתכנית" .עוד נכתב "למרות זאת בטופס שמולא ונחת על יד 0דבר קיומ של אות
שינויי צפויי בתכנית לא צוי על א' שהיית אמור לציי זאת ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯ÂÓ˙‰Â
˘] Ì‡˙‰· ‰Î¯ÚÂההדגשה אינה במקור[".
מאז שנשלח המכתב האמור ביוני  2008ועד מועד סיו הביקורת לא נקט המשרד שו פעולה
בנושא.
˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙Â˜ÒÓ· ˘È ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘„¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ „ÓÏÏ È„Î ,2008 ÈÂÈÓ ·˙ÎÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡·˘ ,Â˙Î˘Ï Ï
˙Â‡¯Ï ˘È .Â˙Â‡ Â¯˘È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ¯˘‡ ,‰ÚËÓÂ ¯ÒÁ ,˜ÈÂ„Ó ‡Ï ÁÂÂÈ„ ÌÈÙ‰
·˙Â˜ÒÓ‰ Û‡ ÏÚ ,‡˘Â· ÏÙËÏ ‰ÎÈ˘Ó‰ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ
.˙Â¯ÂÓ‡‰

שווי החלקה על פי הסכ #המכר ועל פי תכנית רג1261/
בהתייחס לקביעת הלשכה המשפטית במכתבה למהנדס העיר מיוני  2008ולפיו "התמורה המגיעה
לעירייה לא שוערכה בהתא" ,מסרה הלשכה למשרד מבקר המדינה בינואר  2010כי בעת קביעת
השווי האמתי של העסקה יש להביא בחשבו את תכנית רג .1261/עוד מסרה כי משרד הפני לא
קיבל את כל המידע הרלוונטי לגבי שווי העסקה.
˜È„ˆ‰Ï È„Î Ì‰· ÔÈ‡ ıÂ¯È˙ Â‡ ¯·Ò‰ ÌÂ˘ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰¯Â˘È‡ ˙‡¯˜Ï 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÏÂÙÈË‰ ˙ˆ‡‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰
˘ÏÚ ‰˜ÏÁ‰ ÈÂÂ˘· ˙Â·˘Á˙‰ ÔÈ·Ï ‰ÈÈ· 250% ÈÙ ÏÚ ‰˜ÏÁ‰ ÈÂÂ˘ ÔÈ· ¯ÚÙ ‰˙ÂÚÓ˘Ó
.‰ÈÈ· 900% ÈÙ
ÌÊÈ‰ ÌÏÈ˘˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ .ÌÊÈÏ ˙¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· ¯ÎÓ‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á ,2007 ÈÂÈ· ,¯ÂÓ‡Î
.¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 5.81 ÂÈÈ‰„ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 23.59 ‰È‰
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‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÎÓ‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·‰ ‡Ï˘ ‰ÓÂ˘ ‰˙È 2007 ËÒÂ‚Â‡·
ÈÎ ‰Ú·˜ ‰ÓÂ˘‰ .‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÚÈ„È· ‰˙˘Ú ‰˜ÒÚ‰˘ Ì‚‰ ,˙È‡Ó˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰
ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‰È‰ ‰˜ÒÚ‰ ¯·„· Ú„ÈÓ˘ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò .¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 3.52 ‰˜ÒÚ‰ ÈÂÂ˘
.ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯Â˘È‡Ï ÒÈÒ· ‰˘ÓÈ˘˘ ,‰ÓÂ˘‰

סיכו
Í¯ÂˆÏ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯È·Ú‰˘ ¯ÒÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â·¯Ï ,‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‡˘Â· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜˘ ˙Â˜È„·· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ,‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡
ÔÂÓ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÓ‚Ù .‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÎÏ‰Ó· ÌÈ·¯ ÌÈÓ‚Ù ÂÏÙ˘
.˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· ‰ÚÈ‚ÙÏ Û‡Â ˙ÂÈÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÈ˜˙· ¯Â·Èˆ‰
ÌÈÈ˜˙‰˘ Ì„Â˜ ‰Ú·ˆ‰Ï ‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ÂÏÚÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï"ÎÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡Ï
‰˜ÒÚ‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÎÓÂ˙ Ì‰ ÚÂ„Ó ˜ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÂÏÎÈ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ‡˘Â· ÈÈÈÚ ÔÂÈ„
·Â˘Á ÏÏÎ Û˜˘Ó ‰Ï‡Î ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ È˙Â‰Ó ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ .‰Ï ÌÈ„‚˙Ó Ì‰ ÚÂ„Ó Â‡
‰˜ÒÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰Â ˙ÂÚ„‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÎ ÂÈÙÏÂ
.‡˘Â· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÏÎ Ì‰Ï ‰˜Ó ¯·„‰˘ ÈÙÓ ,Ì˙Ú¯Î‰ ÈÙÏ
¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÚÈ‚Ó 1261/‚¯ ˙ÈÎ˙· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÏÚ ¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó Ï˘ ÁÂÂÈ„‰-È‡
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÁÂÂÈ„-È‡ ÏÚ ‰ÙÒÂ ¯˘‡ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÈÚË‰ È„ÎÏ
.‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ˘¯„Î ˙ÈÎ˙‰ ÏÚ
˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ Â·Â ·˙ÎÓ‰ ˙ÁÈÏ˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙ËÏÁ‰
Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Á Ï˘ 2008 Ò¯ÓÓ Â·˙ÎÓ· ÂÏÚ˘ ÌÈË¯Ù‰˘ ÈÙÓ ,˙ÈÚËÂÓ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂ˘ ÏÚ 900%-Ï ‰ÈÈ·‰ ÈÊÂÁ‡ ˙Ï„‚‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰Ï ¯˘‡· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï
˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜˙˙˘ „Ú ÈÂÁÈ„ ‡Ï· ‰‰˘Â˙ ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙‡ Â·ÈÈÁ
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÛÒÂ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰·ÂÁ .‰ÈÈÚ· ˙Î„ÂÚÓ ˙È‡Ó˘
ÈÎÈÏ‰· Â˜ÒÚ ¯˘‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈ„Â˜Ù˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Û˘Á ‰Ê ÁÂ„
.¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó Ï˘ ˘¯„Î ÁÂÂÈ„-È‡Ï Ú‚Â‰ ¯ÂÓÁ ‡ˆÓÓ ‰ÏÚÂ‰ ÛÒÂ· .‰˜ÒÚ· ÏÂÙÈË‰
Ú‚Ù ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓÏ ¯ÒÓ˘ ˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰· ÈÂ˜Ï‰ ÏÂÙÈË‰
Ï˘ ‰ÈÁ· ÚÓ ¯·„‰ .‰˜ÒÚ‰ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰· ÔÈ¯˘ÈÓ·
¯Â˘È‡ ¯·„· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰·˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â„·ÂÚ
¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï‰ ‰˜È„·Ï ¯˘‡· ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰˜ÒÚ‰
ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ,˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰· ‰Ï˜˙‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰
ÈÓ¯Â‚Â ¯˘‰ ˙Î˘Ï ÔÈ·Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ÊÂÁÓ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï Ú‚Â·
.ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙Â‡˜ÒÚ· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÂÙÈË Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Â·Â ÚÂˆÈ·‰
˙ÈÁ·· ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈ„Â˜Ù˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ Û˘Á ‰Ê ÁÂ„
.‰¯Â˘È‡·Â ‰˜ÒÚ‰
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‰¯ÒÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ˙Â„ÓÏÓ 2008 ÈÂÈÓ ·˙ÎÓ· ÈÂËÈ·Ï Â‡·˘ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙Â˜ÒÓ
˘È .Â˙Â‡ Â¯˘È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ¯˘‡ ,‰ÚËÓÂ ¯ÒÁ ,˜ÈÂ„Ó ‡Ï ÁÂÂÈ„ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ
Û¯Á ,‡˘Â· ÏÙËÏ ‰ÎÈ˘Ó‰ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜ÒÓ‰
ÌÈÁ˜Ï‰ Â˜ÈÙÈÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â˘¯„‰ ˙Â˜ÒÓ‰ Â˜ÈÒÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰· ‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏ˘Î‰ „È˙Ú· Â˘ÈÈ ‡Ï˘ È„Î
.ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈÚˆ·Ó˘
‰ÙÂ˜· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ,È¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈÚ‰ ÁÎÂ
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰Ê ÁÂ„ ˙ËÂÈË ¯È·Ú‰Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ËÈÏÁ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰
.‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ ˙ÈÁ·Ï
Ï"ÎÓÏ ,ÔÈÈË˘ÈÂ ‰„Â‰È ÔÈ„ Í¯ÂÚ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,·˙Î· ,‰Ù 4.7.10-·
ÏÚ ‰˜ÒÚÏ Ô˙È˘ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È˘ ˙Ó ÏÚ ,ÔÂÓÈÓ Ï‡È¯·‚ ¯Ó ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
.‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· Ë¯ÂÙÓ‰ Ú„ÈÓ· ·˘Á˙‰· ˙‡ÊÂ ,‰È‡˙
,¯· È·ˆ ¯Ó ,Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙¯ÊÂÚ ‰˙Ù „ÚÂÓ Â˙Â‡·
‡È‰ .‡˘Â· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ Ï‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÙ ¯·„· Â˙Â‡ ‰Î„ÚÂ
Ï"ÎÓ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰Ï „Ú ‰˜ÒÚ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ·ÎÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ÙÈÒÂ‰
.ÔÈÈÚ· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
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המועצה המקומית באר יעקב
קבלת עובדי
תקציר
במועצה המקומית באר יעקב הועסקו בינואר  2008כ 680עובדי ,מה כ270
קבועי .בשני ) 20072004להל  התקופה הנסקרת( קיבלה המועצה המקומית
באר יעקב  326עובדי חדשי ,מה  105קבועי .רוב התקבלו למשרות זוטרות
בתחו החינו' והרווחה ,שאי חובה לקיי מכרז לאיוש .באותה עת פרשו מהעבודה
 14עובדי קבועי.1
הכללי בנושא הליכי קבלת עובדי במועצות מקומיות נקבעו בצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א ,1950בצו המועצות המקומיות )שירות העובדי(,
התשכ"ב ,1962ובצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדי לעבודה( ,התשל"ז
 .1977ההוראות בצווי השוני מטרת להבטיח שהרשויות המקומיות יאיישו
משרות פנויות משיקולי ענייניי ,רק על בסיס כישוריה המקצועיי של
המועמדי ,וייתנו הזדמנות שווה לכל מועמד לזכות במשרה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר 2008מרס  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי קבלת עובדי
חדשי במועצה המקומית באר יעקב )להל  המועצה(; בראשה עמד במהל'
הביקורת מר ניסי גוזל ,אשר החל לכה בתפקידו בסו ,שנת  .22003בדיקות
השלמה נעשו בשנת  .2009אלה הנושאי שנבדקו :אישור משרד הפני לאיוש
משרות חדשות; קבלת עובדי ללא מכרז; גיוס עובדי במכרז פומבי וקביעת תנאי
העסקת; מכרזי פנימיי; מינוי עובדי על רקע פוליטי; העסקת קרובי משפחה
של נבחרי; הפיקוח של משרד הפני על תפקוד המועצה בעניי העסקת עובדי.
הביקורת נעשתה במשרדי המועצה .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני.

__________________

1
2

בנוס לה סיימו את עבודת בתקופה הנסקרת עשרות עובדי חדשי )זמניי( שהתקבלו לעבודה
באותה תקופה.
מר ניסי גוזל נבחר לראשות המועצה ג בבחירות שהתקיימו בנובמבר .2008
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עיקרי הממצאי
הממצאי שהועלו בדוח זה מלמדי על ליקויי חמורי בתפקודה של המועצה
המקומית באר יעקב בשני  20072004בכל הנוגע לקבלת עובדי חדשי למועצה
ובקביעת תנאי העסקת .היק ,הליקויי וחומרת מעידי ג על כשל בקיו
הפיקוח של משרד הפני בתחו ניהול כוח האד והשכר במועצה המקומית הזאת.
 .1בשני  20072004איישה המועצה  105משרות שאיוש מותנה בקבלת אישור
בדבר נחיצות משר הפני בלא שקיבלה ממנו או מראש מינהל השירות במשרד
הפני אישור כזה.
רק באפריל  ,2009לקראת סיו ביקורת זו ,קיבלה המועצה ממשרד הפני את
האישורי הנדרשי לאיוש  106משרות ,א ,על פי שכ 70מה אויישו כמה שני
לפני כ.
 .2בתקופה הנסקרת קיבלה המועצה  29עובדי בלא מכרז ,כנדרש .קבלת עובדי
רבי בלא מכרז משקפת הפרה גסה של הוראות הדי בנושא קבלת עובדי .בפעולת
המועצה היה כדי לפגוע במידה ניכרת בעקרו השוויו ובסדרי מינהל תקי.
 .3בשנת  2004קלטה המועצה כ 70עובדי ,בניגוד להוראת שר הפני מפברואר
 ,2004אשר הסתמכה על החלטת ממשלה להקפיא קליטת עובדי חדשי ברשויות
המקומיות בשל הגירעו בתקציביה.
 .4היו ליקויי בשלושה מכרזי פומביי לקבלת עובדי שקיימה המועצה
בשני  ;20072004לדוגמה ,לראש המועצה הייתה זיקה לשני מועמדי שזכו
במכרזי .ראש המועצה לא דיווח על כ' לגורמי הרלוונטיי ,ומשו כ' לא
התקיימה בחינה משפטית בעניי מהות הזיקה ,ולא בוררה השאלה א היה בה כדי
לעורר חשש לניגוד ענייני שלו .כמו כ נמצאו ליקויי בקביעת תנאי ההעסקה של
הזוכי במכרזי.
 .5נמצאו ליקויי ג בשלושה מכרזי פנימיי שקיימה המועצה בשני 2004
ו ;2007לדוגמה ,לא צוינה דרגת המשרה בשניי מה; בשניי מהמכרזי
התמודדו מועמדי יחידי לתפקיד ולמרות זאת לא התייצבו בוועדת בחינה בחלו,
שישה חודשי מהיבחר לתפקיד ,בניגוד לאמור בנוהל קבלת עובדי .המועצה
קבעה תנאי העסקה חריגי לזוכי במכרזי אלו.
 37 .6מ 105עובדי שהתקבלו לעבודה במועצה בתקופה הנסקרת בלא שהמועצה
קיבלה אישור בדבר נחיצות המשרה היו חברי בסיעתו של ראש המועצה )מפלגת
הליכוד( או פעלו לטובת הסיעה במערכת הבחירות שהתקיימה באוקטובר .2003
 .7בפברואר  2004קיבלה המועצה עובד למשרת ממלא מקומו של מזכיר המועצה
וגזבר .בלא שפרסמה מכרז לאיוש .ובלא שהיו לעובד הכישורי הנדרשי
לתפקיד .לאותו עובד הייתה היכרות קודמת ע ראש המועצה.
 .8תשעה קרובי משפחה של ארבעה חברי מועצה התקבלו למשרות שמשרד
הפני לא אישר כדי ,בלא שהתקיי הלי' בחירה שוויוני לאיוש המשרה .שבעה
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מתשעת העובדי האמורי לא ציינו בטופס הבקשה למשרה שמילאו במסגרת
קבלת לעבודה ,כי יש לה קרוב משפחה המכה במועצת הרשות.
 .9משרד הפני כשל בקיו הפיקוח על פעולות המועצה בתחו כוח האד בשני
 .20072004המשרד לא היה ער לכ' שהמועצה קיבלה לשורותיה  בהתעלמות בוטה
מהצווי השוני שבה נקבעו ההוראות לאיוש משרות פנויות   326עובדי ,רוב
אמנ למשרות זוטרות בתחו החינו' והרווחה שאי חובה לקיי מכרז לאיוש ,א'
ג עשרות עובדי לתפקידי ניהול ופיקוח ,בלא שפרסמה מכרזי )למעט שלושה(
ובלא שקיבלה מהמשרד את האישורי הדרושי.

סיכו והמלצות
דוח זה חש ,תפקוד לקוי ביותר של המועצה המקומית באר יעקב בקבלת עובדי
לשורותיה .מדובר בליקויי בעשרות פעולות במש' שני מספר ,דבר המשווה
לעניי חומרה יתרה .העובדה שהדבר התבצע שלא בידיעת משרד הפני מלמדת
שהיה כשל ממשי בפיקוח של המשרד בתחו כוח האד.
המצב חמור ביותר ג משו שבמסגרת תהלי' קבלת חלק מהעובדי לעבודה
במועצה נעשו פעולות רבות שחרגו במידה ניכרת מהוראות הדי ומהנהלי :מינוי
עובד לתפקיד שאי לו כישורי מתאימי למלאו לפי הגדרת התפקיד; קבלת עובד
למשרה שלא לפי אישור ממשרד הפני; בחירת עובדי לתפקיד שלא באמצעות
מכרז; איבחינת הזיקה הפוליטית בי מועמדי לתפקיד ובי ראש המועצה קוד
לבחירת; הענקת תנאי העסקה חורגי לעובדי מועצה.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2009כי המועצה והוא,
העומד בראשה ,לא היו נקיי מפגמי; את הפגמי האמורי הוא הורה להסיר
והוא והמועצה פועלי לתיקונ בעתיד וככל שנדרש הדבר  ג למפרע.
משרד מבקר המדינה סבור כי על משרד הפני לבחו את המקרי החריגי במיוחד
שצוינו בדוח זה ,ולשקול א עליו להפעיל את סמכותו לפי סעי 26 ,לצו המועצות
המקומיות )שירות העובדי( ,התשכ"ב ,1962אשר לפיו א נתקבל אד לשירות
ברשויות המקומיות בניגוד לצו זה או שלא על פיו ,חייב מי שקיבלו לעבודה או מי
שהורה לשל לו משכורת ,להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכו ששול.
המועצה נדרשת להפיק את הלקחי הדרושי ולהקפיד הקפדה יתרה כי קיו
הליכי קבלה של עובדי יהיו בהתא להוראות הדי .כמו כ על משרד הפני להדק
את הפיקוח שהוא מפעיל ברשויות המקומיות על מנת שליקויי מעי אלה לא יישנו.

♦
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מבוא
היישוב באר יעקב שוכ מערבית לרמלה ומזרחית לנס ציונה ולראשו לציו  .הוא נוסד בשנת 1907
והוכרז כמועצה מקומית בשנת  .1949אוכלוסייתו מנתה בסו שנת  2008כ 10,000תושבי!.
תחו! שיפוטה של המועצה משתרע על כ 9,000דונ! .היא מדורגת ,לפי הדירוג של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ברמה חברתיתכלכלית בינונית )אשכול  .3(5משנת  2005מתקיימות
במועצה פעולות בנייה ופיתוח מואצות .ראש המועצה המקומית באר יעקב )להל  המועצה( ,מר
ניסי! גוזל  ,החל לכה בתפקידו בסו שנת .42003
בינואר  2008הועסקו בה כ 680עובדי! ,מה! כ 270קבועי! .בשני! ) 20072004להל 
התקופה הנסקרת( קלטה המועצה  326עובדי! חדשי! ,מה!  105קבועי! .רוב! התקבלו למשרות
זוטרות בתחו! החינו* והרווחה ,שאי חובה לקיי! מכרז לאיוש  .באותה עת פרשו מהעבודה 14
עובדי! קבועי!.5
הכללי! בנושא הליכי קבלת עובדי! במועצות מקומיות נקבעו בצו המועצות המקומיות )א(,
התשי"א ,1950בצו המועצות המקומיות )שירות העובדי!( ,התשכ"ב ,1962ובצו המועצות
המקומיות )נוהל קבלת עובדי! לעבודה( ,התשל"ז .1977ההוראות בצווי! השוני! מטרת
להבטיח שהרשויות המקומיות יאיישו משרות פנויות משיקולי! ענייניי! ,רק על בסיס כישוריה!
המקצועיי! של המועמדי! וייתנו הזדמנות שווה לכל מועמד לזכות במשרה.
"אוגד תנאי שירות חובות וזכויות של העובדי! בשלטו המקומי" מכיל את אוס הוראות
החוקי! ,התקנות ,הצווי! ,הסכמי העבודה וההסדרי! הקיבוציי! החלי! על עובדי הרשויות
המקומיות בישראל.
בחודשי! ינואר 2008מרס  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי קבלת עובדי! חדשי!
במועצה .בדיקות השלמה נעשו במהל* שנת  .2009אלה הנושאי! שנבדקו :אישור משרד הפני!
לאיוש משרות חדשות; קבלת עובדי! ללא מכרז; גיוס עובדי! במכרז פומבי וקביעת תנאי
העסקת!; קיו! מכרזי! פנימיי!; מינוי עובדי! על רקע פוליטי; העסקת קרובי משפחה של
נבחרי!; הפיקוח של משרד הפני! על תפקוד המועצה בנושא העסקת עובדי! .הביקורת נעשתה
במשרדי המועצה .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני!.

איוש משרות ללא אישור משרד הפני
בצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדי! לעבודה( ,התשל"ז) 1977להל  נוהל קבלת
עובדי!( נקבע כי איוש משרה שהתפנתה במועצה מקומית מותנה באישור שר הפני! או ראש
מינהל העובדי! ברשויות המקומיות במשרד הפני! )להל  ראש השירות( בדבר נחיצות המשרה.
__________________
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היישובי באר נחלקי לעשרה אשכולות מהבחינה החברתיתכלכלית )אשכול   1המצב הקשה
ביותר(.
מר ניסי גוזל נבחר לראשות המועצה ג בבחירות שהתקיימו בנובמבר .2008
נוס" עליה סיימו את עבודת בתקופה הנסקרת עשרות עובדי חדשי )זמניי( שהתקבלו לעבודה
באותה תקופה.

המועצה המקומית באר יעקב

בחוזר מנכ"ל משרד הפני! ממאי  2003פורטו ההנחיות לבקשת אישור כזה במועצות מקומיות
ואזוריות )להל  אישור נחיצות( ובי השאר אלה:
 .1בקשה לאישור נחיצות משרה יש להגיש בכתב ,בהתא! לטופס שצור ,לפחות חודשיי!
לפני התפנות המשרה .האישור נדרש לכל משרה למעט למשרות מורי! וגננות שמתמני! לתפקיד
על ידי משרד החינו*.6
 .2רשות המקומית אינה רשאית לפרס! מכרז או לקלוט עובד )ג! באופ זמני( בטר! אושרה
נחיצות המשרה.
 .3א! יתברר כי הרשות קיבלה עובדי! לעבודה ללא אישור כזה יופעל סעי  26לצו המועצות
המקומיות )שירות העובדי!( ,התשכ"ב ,1962הקובע כי "נתקבל אד! לשירות הרשות המקומית
בניגוד לצו זה או שלא על פיו ,חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשל! לו משכורת ,להחזיר
לקופת הרשות המקומית כל סכו! ששול!".
איוש משרות בשני  20072004ללא אישור של משרד הפני
¯Â˘È‡‰ ˙Ï·˜· ‰˙ÂÓ Ô˘ÂÈ‡˘ ˙Â¯˘Ó 105 ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘ÈÈ‡ 2007-2004 ÌÈ˘· ÈÎ ‡ˆÓ
.˙Â¯È˘‰ Ï‰ÈÓ ˘‡¯Ó Â‡ ÌÈÙ‰ ¯˘Ó Â˙Â‡ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï· ¯ÂÓ‡‰
יצוי כי בינואר  2005פנתה המועצה למשרד הפני! וביקשה את אישורו לקלוט  34עובדי! "עקב
הפיתוח המוא .בבאר יעקב" .7במאי  2005דנה בבקשה ועדת החריגי! להעסקת עובדי! במשרד
הפני! והחליטה לדחות אותה עד האישור הסופי של תכנית ההבראה שגובשה בי משרד הפני!
למועצה.
ביולי  2005הגישה המועצה למשרד הפני! בקשה לשינוי המבנה הארגוני שלה כדי לאפשר לה
"יכולת להתמודד באופ מיטבי ע! תנופת הפיתוח והיק תוכניות בניי עיר המאושרות" .המועצה
ג! ביקשה לאשר לה להקי! יחידה לפיתוח תשתיות.
באוקטובר  2005פנתה המועצה שוב למשרד הפני! בבקשה לקבל אישור להקמת יחידה לפיתוח
תשתיות .משרד הפני! לא השיב לפניות אלו.
משרד הפני! מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאפריל  2010כי התכנית הארגונית נבחנה
במשרד ולא אושרה .המשרד מסר כי הוסבר למועצה "מה הדרישות וכיצד יש להגיש מבנה
ארגוני כולל אישור כיסוי תקציבי למימו המשרות החדשות" ,והודיע ש"כל עוד דרישות אלה לא
אושרו לא נית לאשר לא את המבנה הארגוני ולא את נחיצות המשרות".

__________________
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בעבר עסק המשרד ג בנושאי תרבות וספורט ,ובהתא לכ %שונה שמו .בדוח זה ייקרא המשרד
בשמו העדכני  "משרד החינו."%
מדובר בתפקידי האלה :פקחי בתחומי פיתוח ובנייה ,גינו ,חוקי עזר ,בנייה ,תשתיות ותחזוקה;
סייעות בגני ילדי; עובדות ניקיו במוסדות חינו ;%מלוות חינו %מיוחד; עובדי תחזוקה ועובדי
בתחו הנהלת החשבונות.
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.ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‰Ï˘ È˙ËÈ˘Â ¯ÂÓÁ Ï„ÁÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··˘Á˙‰·Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡Ï· Â˘ÈÂ‡˘ ˙Â¯˘Ó‰ Ï˘ ·¯‰ ¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰
·ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Í˘Ó‰· ÌÈË¯ÂÙÓ ¯˘‡ Ô˘ÂÈ‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ‡ˆÓÓ
ÂˆÏ 26 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‡ ¯˙Ï‡Ï
.1962-·"Î˘˙‰ ,(ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯È˘) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
משרד הפני! מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי  2010כי הנושא ייבח על ידו.
פנייה לקבלת אישור נחיצות בשנת 2009
בפברואר  ,2009לקראת מועד סיו! הביקורת ,פנה ראש המועצה למר ישראל שפיצר ,ראש מינהל
שירות העובדי! ברשויות המקומיות ,בבקשה לאישור נחיצות ל 106משרות משו! שהמועצה
המקומית באר יעקב בתנופת פיתוח וצמיחה ללא תקדי! והיא מכינה את השירותי! הנדרשי!
למספר תושבי! גדול מאוד .לכ ביקש "להתחיל את כל התהלי* בהקד! .כמו כ אבקש לקבוע את
ועדת המכרזי! ותארי* כינוסה".8
·Â¯ ÈÙ ÏÚ ,ÔÎ ÈÙÏ ÌÈ˘ ‰ÓÎ Â˘ÈÂ‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó‰ 106-Ó 70-Î ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ
·.¯Â˘È‡ ‡Ï· ¯ÂÓ‡ÎÂ Ê¯ÎÓ ‡Ï
בעקבות מכתבו של ראש המועצה שלח מר שפיצר באפריל  2009אישורי נחיצות לאיוש של 106
המשרות המבוקשות והודיע כי הוא מתיר לפרס! מכרז פנימי או פומבי א! לא יימצא מקרב עובדי
המועצה מועמד מתאי! למילוי כל אחת מהמשרות.
משרד הפני! מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי בעקבות פסק די שנית בבית הדי
לעבודה שבו נקבע בי היתר "שעובד שנתקבל ללא מכרז איננו עובד" ,הוציא האג לכוח אד!
שבמשרד הפני! חוזר לכל הרשויות המקומיות והורה לה כיצד לנהוג כאשר ברצונ לקבל מחדש
את העובדי! לעבודה כדי  .בעקבות החוזר פנתה המועצה למשרד הפני! ,וזה הנחה אותה במאי
 2008כיצד לקבל את העובדי! .בעקבות זאת פנתה המועצה בבקשה מסודרת לאיוש המשרות,
ובעקבות פנייתה ודיו שהתקיי! ע! מנהל האג לכח אד! ,אושרו הבקשות לקבלת אישורי
נחיצות.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2009כי אכ מדובר בהתנהלות לא
תקינה ,ובנסיבות רגילות יש להגיש בקשות לקליטת עובדי! ולקבל אישורי! מתאימי! קוד!
לאיוש המשרות ,א* במקרה האמור ישנ! שתי נסיבות מקלות עיקריות:
 .1משנת  2004ואיל* הופנו למשרד הפני! בקשות לאישור בדבר נחיצות משרה .המשרד לא
טיפל בבקשות אלה ברציפות ובמהירות ,א שבהיותו הגו הממונה על תפקוד המועצה היה עליו
להידרש לצרכיה בזמ אמת ולהיות קשוב למצוקותיה ולמשאבי! הנחוצי! לה .בד בבד יזמה
וקידמה המועצה שינוי מקי במבנה הארגוני שלה ,שבמסגרתו הוגדל מספר של משרות עובדי
__________________
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בשנת  ,2008בסמו %לאחר שהחל משרד מבקר המדינה בביקורת ,עשתה המועצה אבחו ארגוני
באמצעות חברה חיצונית .בסו" שנת  2008הגישה החברה דוח שכלל הצעה לשינוי ארגוני במועצה.
על הצעה זו ,בי היתר ,התבססה פניית ראש המועצה למר שפיצר בבקשה לאישור  106המשרות.

המועצה המקומית באר יעקב

המועצה .בשני!  20092008הוגברו המאמצי! להשגת האישורי! .עקב כ* ניאות משרד הפני!
לתת אישורי! אלו ,ומכא שהמשרות שאיישה המועצה אכ נחוצות.
 .2באותה עת נדרשה המועצה לתת לתושביה שירותי! וסיוע בתחומי עיסוקה בנושאי חינו*,
רווחה ,תשתיות ,שירותי פינוי פסולת ,סדר ציבורי ,בטיחות ועוד ,ולפיכ* נאלצה לשכור ולקלוט
עובדי! רבי! עוד קוד! לקבלת האישורי! .נוס על כ* ,בשנת הלימודי! התשס"ה )ספטמבר
  2004יוני  (2005הצטרפה המועצה לרשימת הרשויות שהשתתפו בניסויחלו) .פיילוט( ליישו!
המלצות דוח ועדת דוברת .9למטרה זו אושר לה ב ,31.8.04ערב פתיחת שנת הלימודי! ,תקציב
שאותו היא נדרשה לממש החל ממחרת היו! ,ולש! כ* נאלצה לקלוט עובדי!.
ÔÈ‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙·Â˘˙· ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È·Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÏ‰˙‰ ˙Â˜È„ˆÓ
˘ÂÈ‡ ‰¯ÓÂÁ· ‡ÂÙ‡ ˙Â‡¯Ï ˘È .1977-Ê"Ï˘˙‰ ,(‰„Â·ÚÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï‰Â) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˘.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÌÈ˘ Í˘Ó· ÍÎ ÏÎ ˙Â·¯ ˙Â¯˘Ó Ï

החלטת ממשלה בדבר הקפאת קליטת עובדי חדשי בשנת 2004
ברשויות המקומיות
מנכ"ל משרד הפני! פרס! בחוזר מנכ"ל מפברואר  2004כי שר הפני! החליט ,מתוק סמכותו לפי
סעי )24ב( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985להקפיא את קליטת! של עובדי! חדשי!
ברשויות המקומיות בשל הגירעו בתקציב הרשויות המקומיות ,בהסתמ* על החלטת ממשלה.10
הבדיקה העלתה כי בשנת  2004התקבלו לעבודה במועצה כ 70עובדי! ,בניגוד להחלטת שר
הפני!.
ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי "לא הייתי מודע להחלטת הממשלה הנ"ל
בעת חלותה שהייתה בתחילת כהונתי כראש המועצה" .עוד מסר ראש המועצה כי משרד הפני!
קיבל לידיו את הדוחות הכספיי! השוטפי! של המועצה ולא העיר לה על שפעלה שלא לפי
החלטת הממשלה ,והדבר מלמד כי המשרד הבי שהמועצה חייבת לקלוט עובדי! אלה ,בעיקר
לש! איוש משרות במחלקת החינו* שלה.
¯˘ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙¯Ù‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Î ‰¯Ù‰Ï ¯Ú ‰È‰ ‡Ï ¯˘‡ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡ Ì‚ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,ÌÈÙ‰
·.¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰ËÂ
__________________

9
10

ועדת דוברת הייתה ועדה ציבורית בראשות מר שלמה דוברת ,שמונתה בספטמבר  2003על ידי
ממשלת ישראל "במטרה לבצע בחינה מקיפה של מערכת החינו במדינת ישראל ולהמלי על תוכנית
שינוי כוללתפדגוגית ,מבנית וארגונית  וכ על התווית דר ליישומה".
החלטה מס'  2361מיו ,30.7.02 $שנקבע בה בי היתר "להטיל על שר הפני $להורות לרשויות
המקומיות ,בתוק& סמכותו לפי סעי& )24ב( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985להקפיא את
קליטת העובדי $החדשי $ברשויות המקומיות ולהפחית את תקציבי השכר ."...
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קבלת עובדי ללא מכרז
בסעי  8בנוהל קבלת עובדי! נקבעה החובה לפרס! מכרז פנימי כל אימת שמתפנה משרה ברשות
מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות .בסעי  9מפורטי! הסייגי! לחובה
האמורה ,החלי! על משרות של מורי! ,גננות ועובדי! סוציאליי!.
בסעי  40בנוהל קבלת עובדי! נקבעה החובה לפרס! מכרז פומבי כל אימת שהתפנתה ברשות
מקומית משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד )דרגה זו מקבילה לדרגה  4בדירוג האחיד,
בדרגה  4ומעלה של דירוג ההנדסאי! והטכנאי! ,או בדרגה כלשהי של הדירוגי! המקצועיי!
האחרי! ,ולא אוישה באחת הדרכי! המפורטות בפרקי!  64של הנוהל .11בסעי מפורטות
המשרות שלגביה לא תחול החובה האמורה )מורי! ,גננות ועובדי! סוציאליי!(.
·˙˜ÌÂ˜Ó‰ ‡ÏÓÓ :‰Ï‡‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ 29 Ê¯ÎÓ ‡Ï· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ï·È˜ ˙¯˜Ò‰ ‰ÙÂ
˘Ï‰Ó ,‰Ï˘ ˙Â·¯˙‰ ÊÎ¯Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Â„ ,‰Î≈¯·‰ Ï‰Ó ,d¯·Ê‚Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Ï
ÈÂ¯ÈÚ ÁÂ˜ÈÙ „·ÂÚ ,ÔÂÈ˜È‰ È„·ÂÚÏ È‡¯Á‡‰ ,‰ÈÈÁ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÈÂ¯ÈÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰
.(ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯) ÌÈÁ˜Ù È˘Â ‰Ò„‰‰ Û‚‡· ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ Á˜ÙÓÂ Ì‡˙Ó ,ÛÂÂ ÌÈ‚ ÁÂ˙ÈÙÂ
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2009כי קליטת! של עובדי! אלו
התקיימה "בלהט העשייה ובצוק העתי!" ,כיוו שנדרש תגבור של כוח האד! במועצה  ובייחוד
של עובדי! זוטרי!  למילוי המשימות הנדרשות ,ובאותה עת הוא לא היה ער ל"נבכי הדי " ,וסבר
כי עובדי! כאלה נית לקלוט ללא מכרז פומבי .ראש המועצה מסר כי להבא תאייש המועצה
משרות אלו בהתא! להוראות הדי ולכללי המכרזי!.
˙Ù˜˘Ó ˘¯„Î Ê¯ÎÓ ‡Ï· ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ÔÈÈÚ· ÔÈ„· ÂÚ·˜˘ ˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ‰Ò‚ ‰¯Ù‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÌÚÂ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú

איפרסו דרגת המשרה
בנוהל קבלת עובדי! נקבע כי במכרז פומבי יצוינו הפרטי! האלה :תואר המשרה; דרגת;/
שיעור ;/נתוני! אישיי! הדרושי! למילוי ;/המועד האחרו להגשת הבקשה להשתתפות במכרז.
ציו דרגת המשרה נדרש ג! בעת פירסו! מכרז פנימי.
··ÔÈˆ˜Â ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈÈ·ÓÂÙ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·‰ÈÂˆ ‡Ï ÌÈ„ÏÈ‰ È‚ ˙„ÈÁÈ ˙Ï‰Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÓÈÙ‰ Ê¯ÎÓ·Â ¯È„Ò ¯Â˜È
„¯‚˙ .¯Á·ÈÈ˘ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙ ˙‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰¯˘Ó‰
__________________
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באמצעות העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית )בכפיפות לסייגי $האמורי;($
באמצעות מכרז פנימי; באמצעות הזמנת מועמדי $מלשכת העבודה של שירות התעסוקה )בכפו&
לסייגי $האמורי.($
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ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי משרד הפני! הוא שקבע את
תנאי המכרז למשרה האמורה והמועצה פעלה לפיה! ,לכ איציו דרגת המשרה של עובדי
מועצה הוא טעותו של משרד הפני!.
ÌÈÊ¯ÎÓ·˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï‰Â· ˘¯„Î ,‰¯˘Ó‰ ˙‚¯„ ÌÒ¯ÂÙ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ˙ÂÈÂÙ ˙Â¯˘ÓÏ
משרד הפני! מסר למשרד מבקר המדינה ביוני  2009כי הוא יוציא הוראת רענו למועצות
המקומיות והאזוריות שעליה להקפיד ולפרס! במכרזי! לקבלת עובדי! את דרגת המשרה.

גיוס עובדי במכרז פומבי וקביעת תנאי העסקת
בתקופה הנסקרת ,שבמהלכה גייסה כאמור המועצה  326עובדי! חדשי! לשירותיה ,היא קיימה
שלושה מכרזי! פומביי! )למשרת מנהל מחלקת החינו* באפריל  ,2004למשרת קצי ביקור סדיר
בפברואר  2005ולמשרת מבקר פני! ביולי  .(2007להל מובאי! פרטי! על הליקויי! במכרזי!
הללו.
מנהל מחלקת החינו
‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰Ó ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ‰
מרכז השלטו המקומי בישראל קבע כללי! שנועדו למנוע מנבחרי הציבור ברשויות המקומיות
להיקלע לניגוד ענייני! ,וה! פורסמו ברשומות .12בכללי! נקבע כי חבר מועצה )לרבות ראש
הרשות( ינהל את ענייניו באופ שלא יהיה ניגוד ענייני! בי תפקידו כחבר המועצה ובי תפקיד
אחר או עניי אישי שלו .עוד נקבע כי ראש רשות מקומית יימנע מלהשתת בדיו ובהצבעה
בישיבות המועצה ,לרבות בישיבות של ועדה מוועדותיה ,א! הנושא הנדו עלול לגרו! להיווצרות
ניגוד ענייני! ,במישרי או בעקיפי  ,בי תפקידו ובי ענייניו הפרטיי!.
באפריל  2004ראיינה ועדת בחינה ,שבראשה עמד ראש המועצה ,שבעה מועמדי! לאיוש המשרה
ובחרה את מר ארנו צימבלר לתפקיד.
במודעת תעמולת בחירות שפורסמה באחד המקומוני! באזור מ) 10.10.03שלושה שבועות לפני
מועד הבחירות( ,צוטטה תשובתו של מר ניסי! גוזל )ראש המועצה הנבחר( לשאלה שנשאל" :יש
לנו את ארנו צימבלר ,איש חינו* ברמה ניהולית גבוהה".
בריאיו ע! מנהל מחלקת החינו* ,שפורס! במקומו אזורי ביוני  ,2004כחצי שנה לאחר
הבחירות ,צוטטה תגובת מנהל המחלקה לאחר שנבחר לתפקיד" :ההיכרות שלי ע! ראש המועצה
מר ניסי! גוזל החלה לפני כשנתיי!... .התברר לי שעומד בראש המועצה מנהיג אמיתי שנושא
החינו* עומד בראש מעייניו ויחד הגינו תכנית ייחודית לבאר יעקב .לאחר התלבטות קשה...
החלטתי להיענות לאתגר החינוכי ,לא לפני שווידאתי שכמנהל מחלקת החינו* יינתנו לי הכלי!
לייש! את תכניתנו .כתושב באר יעקב אני רואה בתפקיד שליחות ציבורית ואישית כאחד".
__________________
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בתשובה של מנהל מחלקת החינו* למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2009הוא מסר שלא היה פעיל
פוליטית במערכת הבחירות של ראש המועצה ,ולפי מיטב זיכרונו הוא השתת בכמה חוגי בית
שקיי! ראש המועצה )וג! באלה שקיימו המועמדי! האחרי! לראשות המועצה(.
בוועדת הבחינה שבחרה במר צימבלר השתת ג! ראש המועצה .בפרוטוקול הוועדה צוי כי
בתחילת הדיו הסביר ראש המועצה לחברי הוועדה "שאי בכוונתו להתערב או לפסול מועמדי!
כאלה ואחרי! מפאת רגישות הנושא ,היות ומספר מועמדי! הינ! תושבי באר יעקב והוא רוצה
שכול! 'ייבחנו' על ידי כל חברי הוועדה וה! אשר יחליטו לגבי התאמת! לתפקיד".
בסיכו! הדיו הוסכ! כי כל חבר ועדה יצביע לשני מועמדי! ,והמועמד שיקבל את מרב הקולות
ייבחר לתפקיד.
לפי הפרוטוקול דירגו חמישה מחברי הוועדה )אחת מחברות הוועדה הודיעה שאי היא מעדיפה
שו! מועמד( את המועמד המועד עליה! וכ מועמד נוס לתפקיד .ראש המועצה הודיע כי
המועמד המועד עליו הוא מר ארנו צימבלר ולא בחר מועמד נוס .ועדת הבחינה בחרה כאמור
את מר ארנו צימבלר לתפקיד.
¯˘‡ ,¯Ï·ÓÈˆ ÔÂ¯‡ ¯Ó ÔÈ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÔÈ· ‰ÏÂÙÎ ‰˜ÈÊ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰Ê ˜¯ÙÓ
ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Â‡ ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ È„Î Ô‰· ‰È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÂÏ ˘È" ˘¯ÂÙÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÔÈÈˆ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ· :‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï
‡˙ ¯Ï·ÓÈˆ ¯ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ;"‰‰Â·‚ ˙ÈÏÂ‰È ‰Ó¯· ÍÂÈÁ ˘È‡ ‡Â‰ ¯Ï·ÓÈˆ ÔÂ¯‡ ¯Ó
‰„·ÂÚ ,·˜ÚÈ ¯‡· ·Â˘ÈÈÏ ˙ÈÎÂÈÁ ˙ÈÎ˙ ,˙Â¯ÈÁ·Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙· „ÂÚ ,„ÁÈ Â‚‰
˘˙ÈÎ˙‰ ˘Â·È‚Ï ÂÙ˙Â˘ ˙·ÂËÏ ˙ÈËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙„ÓÚ ÈÎ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ
.˙ÈÎÂÈÁ‰
Ï‰ÓÏ „ÓÚÂÓÏ Â˙·¯˜ ÏÚÂ Â˙˜ÈÊ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ ‰È‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂÏ
Â· ‰¯Á· ¯˘‡ ‰ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ ÚÓÈ‰ÏÂ ,ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ
.„È˜Ù˙Ï

˙‡ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó Ï˘ Â¯Î˘ È
בהסכ! הקיבוצי שנחת! במרס  1995בי מרכז השלטו המקומי בישראל ובי הסתדרות המורי!
)להל  ההסכ! הקיבוצי( נקבעו תנאי השכר של מנהלי מחלקות לחינו* ברשויות המקומיות.
בהסכ! נקבע כי שכר! של "מנהלי מחלקות לחינו*" ייקבע "כמקובל לגבי עובדי הוראה ,בהתא!
להסכמי עבודה של עובדי הוראה ,"...ומנהל מחלקה לחינו* יהיה זכאי לגמול אחד בלבד בשכרו.
הבדיקה העלתה כי המועצה שילמה למנהל מחלקת החינו* ,נוס על שכרו ,שני גמולי! ,בניגוד
להסכ! הקיבוצי :גמול ניהול )שסכומו היה  5,320ש"ח ביוני  (2008וגמול השתלמות )בשיעור של
 15.6%מהשכר עד מאי  ,2008ובשיעור של  21.6%מהשכר  מיוני .(2008
ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו בעניי זה כי תשלו! גמול ההשתלמות למנהל
מחלקת החינו* יסודו בשגגה ,שכ אי מאשרי! תשלו! זה לעובדי! העוסקי! בניהול ,ולפיכ*
המועצה תחדל לשל! לו אותו.
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מר צימבלר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "גמול ההשתלמות )הגמול השני כביכול( ...
מגיע לי ,בהתא! להסכמי השכר של עובדי הוראה ...גמול ההשתלמות הינו תוספת חוקית לגמול
הניהול כמקובל לגבי כל עובדי ההוראה במדינה ונובע מהיסטוריית ההשתלמויות האישית שלי".
˘È˘ ÌÈ„ÚˆÏ Ú‚Â· ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ·˘Á˙‰· ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó Ï˘ Â¯Î˘ ˙¯„Ò‰Ï ËÂ˜Ï

קצי ביקור סדיר
‡ÈÓÈÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜-È
בנוהל קבלת עובדי! נקבע כי לאחר שהתפנתה משרה ומשרד הפני! אישר את נחיצותה ,יפורס!
מכרז פומבי רק א! המשרה לא אוישה באמצעות מכרז פנימי.
בנובמבר  2004נת משרד הפני! למועצה אישור בדבר נחיצות איושה של חצי משרת קצי ביקור
סדיר )להל  קב"ס( ,ואישר לה לפרס! מכרז  פנימי או פומבי.
¯‡Â¯·Ù· Ò"·˜‰ ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÈÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÈÓÈÙ Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ‡È‰ 2005
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "האקט הרצוי והראוי ביותר בכל הנוגע
לאיוש משרה בשירות הציבורי הינו פרסו! מכרז פומבי לאיושה של אותה משרה .אקט זה פותח
באופ הרחב והאופטימלי ביותר הזדמנות בפני הציבור כולו להגיש מועמדות למשרה זו ...למשרד
הפני! אי ואסור שתהא כל התנגדות לקיומו של מכרז פנימי ]הטעות במקור; צרי* להיות מכרז
פומבי[ מקו! שחפצה המועצה לית מלכתחילה הזדמנות לכל הציבור להציע מועמדותו לתפקיד.
מלכתחילה  ולא בדיעבד לאחר כישלונו של מכרז פנימי".
,ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï‰ÂÏ ˙„‚ÂÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙„ÓÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÈÂˆÈÁ „·ÂÚ ÈÙ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ ÔÈ·Ó ÌÈ‡˙Ó „ÓÚÂÓÏ ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Â
˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· ÌÈÈ˜ÏÂ ÂÊ ‰‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‡ÂÙ‡ „ÈÙ˜‰Ï
.˙ÂÈÂÙ

‡„È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ
באפריל  2005המליצה ועדת הבחינה פה אחד על המועמדת גב' לאה ורנר לאיוש התפקיד .ראש
המועצה היה אחד מחברי ועדת הבחינה .פרוטוקול ועדת הבחינה לא פירט את שמותיה! ואת
מספר! של המועמדי! האחרי! שהשתתפו במכרז  א! אכ השתתפו במכרז מועמדי! אחרי!.
במכתב ששלחה בפברואר  2007דוברת המועצה דאז ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת של המועצה
)שהעתקו נשלח ג! ליוע .המשפטי של המועצה  ראו ג! להל ( צוי כי לגב' לאה ורנר ולבני
משפחתה קשרי! הדוקי! ע! ראש המועצה וע! בני משפחתו .כמו כ  ,בתלונה שהתקבלה במשרד
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מבקר המדינה בינואר  ,2005נמסר כי לגב' ורנר היכרות קודמת ע! ראש המועצה ,והיא ארגנה
בתקופת הבחירות את חוגי הבית עבורו.
בספטמבר  2009מסרה הגב' לאה ורנר למשרד מבקר המדינה כי לא הייתה לה ולמשפחתה כל
היכרות קודמת ע! ראש המועצה והיא לא ארגנה חוגי בית עבורו.
ראש המועצה מסר בנובמבר  2009למשרד מבקר המדינה כי הוא אכ מכיר את גב' לאה ורנר
ומשפחתה ,א* אי בינו לבינה ובי משפחותיה! "קשרי! הדוקי!".
ÏÚ ,Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ,¯È‰ˆ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈËÙ˘Ó ‰˜È„· ÌÈÈ˜˙˙˘ ˙Ó ÏÚ ,‰˙ÁÙ˘Ó ÌÚÂ ¯¯Â ‰‡Ï '·‚‰ ÌÚ ˙Ó„Â˜‰ Â˙Â¯ÎÈ‰
˘˙˜·.ÔÈÈÚ· ÏÂÚÙÏ ˘È „ˆÈÎÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó Ì‡ Ú

ÔÂÈÒÈ‰ ˙˘ ÌÂ˙· ¯È„Ò‰ ¯Â˜È·‰ ˙Èˆ˜ „Â˜Ù˙ ˙Î¯Ú‰
ביולי  2005פנתה המפקחת על הקב"ס והממונה על נושא מניעת הנשירה מבתי הספר במחוז
המרכז במשרד החינו* למנהל מחלקת החינו* בבאר יעקב וציינה כי שנת העבודה הראשונה של
קב"ס היא שנת ניסיו  .כמו כ כתבה כי לקראת סיומה של שנת הניסיו נדרשי! הרשות המקומית
והמשרד לבדוק א! ברצונ! להמשי* את ההתקשרות בי הקב"ס לרשות .לפיכ* במש* השנה יש
להקפיד ולבדוק א! הקב"ס עומד בדרישות המקובלות מעובד ברשות )עמידה בלוח זמני! ,מילוי
משימות ,יָשרה ועוד( .כחודשיי! לפני תו! שנת הניסיו על נציגי המועצה להיפגש ע! נציגי
המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה ולקבל החלטה בעניי המש* עבודתו של הקב"ס.
,ÔÂÈÒ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ÈÙÏ ¯ÂÓ‡Î ‰˘È‚Ù ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È‚Èˆ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÈÂÏÈÓ ‡˘Â· ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ÓÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰‡ˆÓ ‡Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ È˘È‡‰ ˜È˙·Â
˙.ÔÂÈÒÈ‰ ˙˘· ‰„È˜Ù

מבקר הפני של המועצה
מבקר הפני! של המועצה התקבל לתפקיד זה בספטמבר  2007ברבע משרה בעקבות מכרז פומבי
שקיימה המועצה והשתתפו בו  26מועמדי! .המכרז התקיי! לאחר שמשרד הפני! אישר את
נחיצות המשרה וקבע את הרכב ועדת הבחינה.
המועצה חתמה ע! המבקר הפנימי בספטמבר  2007על הסכ! העסקה אישי ומיוחד המנוסח
במתכונת המקובלת של ההסכמי! הנחתמי! בי רשויות מקומיות ובי עובדי! בכירי! .13בהסכ!
__________________
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בסו& שנת  1993גיבשו המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני $והממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר הצעה לחוזה אישי מיוחד להעסקת עובדי $וכ טבלת שכר )לפי מספר תושבי הרשות(
לעובדי $הבכירי $ברשויות המקומיות )עובדי $בכירי $לעניי זה :מנכ"ל ,מזכיר ,גזבר ,יוע משפטי,
מבקר וראשי מינהלי $או אגפי .($בינואר  1994נשלח לראשי הרשויות המקומיות חוזר שפרסמו
במשות& מנכ"ל משרד הפני $והממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר ,ובו דוגמה של
החוזה האישי המיוחד.
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נקבע כי המשכורת החודשית הכוללת של המבקר הפנימי תהיה  5,087ש"ח .הסכו! בחוזה נקבע
לפי דרגה  4בטבלת השכר לבכירי! מפברואר ) 2007שהיה תק באותה עת( ,שהיא דרגת שכר
הנהוגה ברשות מקומית שמספר תושביה הוא  ,30,00020,000א שהיה על הסכו! האמור
להיקבע לפי דרגה  2בטבלת השכר ,הנהוגה ברשות מקומית שמספר תושביה .10,0005,000
בספטמבר  2008אישר משרד הפני! את חוזה הבכירי! שהעבירה אליו המועצה וקבע כי למבקר
הפנימי ישול! שכר לפי  100%משכר בכירי! ,בדרגה  2בטבלת השכר לבכירי! ,א שבהסכ!
השכר בי משרדי הפני! והאוצר ובי השלטו המקומי משנת  1993ובחוזר מנכ"ל מדצמבר 1999
נקבע כי שכרו של מבקר פני! יהיה  80%מהשכר שנקבע בטבלת השכר לבכירי!.
משרד הפני! הסביר בספטמבר  2009למשרד מבקר המדינה כי אישר לשל! למבקר הפנימי שכר
לפי  80%משכר בכירי! "עפ"י מה שנקבע בחוזר מנכ"ל מחודש ספטמבר  .1999קביעת שכר
נקבעת כנגזרת משכר של  100%וכ* נעשה ג! כא  ,ולכ השכר שנקבע בסופו של דבר 25%
מ 80%שכר".
¯˜·ÓÏ ÌÏÂ˘˘ Û„ÂÚ‰ ¯Î˘‰ ,ÂÈ·Â˘ÈÁ ÈÙÏ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ¯Î˘‰ ˙‚¯„ ˙ÓÂÚÏ) 2009 ¯·ÓËÙÒ - 2007 ¯·ÓËÙÒ ‰ÙÂ˜˙· ÈÓÈÙ‰
.Á"˘ 20,000-Ó ‰ÏÚÓÏ· ÌÎ˙Ò‰ (ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ó 80% ÈÙÏÂ ˙Â˘¯‰
המועצה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי אכ מחלקת השכר של המועצה
טעתה בחישוב שכרו של המבקר הפנימי והוא קיבל תשלו! יתר .הטעות תוקנה בעקבות הערת
משרד מבקר המדינה והמועצה תדאג להתחשב ע! המבקר הפנימי ג! לגבי תשלומי! שכבר קיבל
ממנה בעבר כדי לגבות ממנו את תשלומי היתר שקיבל.

מכרזי פנימיי לאיוש משרות וקביעת תנאי ההעסקה
בתקופה הנסקרת קיימה המועצה שלושה מכרזי! פנימיי! )לתפקידי עוזר ראש המועצה ,מנהל
יחידת גני הילדי! ומנהלת מחלקת תרבות ואירועי!( .להל פרטי! על הליקויי! שהועלו בבדיקת
המכרזי! הללו.
עוזר אישי לראש המועצה
 .1משרד הפני! הכיר בדצמבר  2003בנחיצות משרה של עוזר אישי לראש המועצה ואישר
לאייש אותה לאחר קיו! מכרז פנימי.
במאי  2004פרסמה המועצה מכרז פנימי לאיוש ./ההשכלה שנדרשה במכרז הייתה השכלה
תיכונית מלאה ותעודת בגרות .ועדת הבחינה התכנסה ביוני  2004ובחרה לתפקיד את מר יוסי
בוארו  ,שהיה המועמד היחיד במכרז.
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ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î ,2004 Ò¯Ó· ‰ˆÚÂÓ· „·ÂÚÎ ËÏ˜ ÔÂ¯‡Â· ÈÒÂÈ ¯Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
„ÂÓÏÏ Ô˙È Ì‰Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ ÏÎ Â‡ˆÓ ‡Ï È˘È‡‰ Â˜È˙· .ÈÓÈÙ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÙÏ
.ÍÈÏ‰ ‰ÊÈ‡·Â ËÏ˜ ‰ˆÚÂÓ· „È˜Ù˙ ‰ÊÈ‡Ï
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מר בוארו נקלט במועצה בתפקיד האחראי
לנושא הביטוח והתעבורה במועצה וכי בדרגה שהמועצה פטורה מקיו! מכרז לאיוש משרתה.
ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï „·ÂÚ‰ Ï˘ È˘È‡‰ Â˜È˙· ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ Û‡ .‰¯Â·Ú˙‰Â ÁÂËÈ·‰ ‡˘ÂÏ È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙Ï ‰ˆÚÂÓÏ Ï·˜˙‰ „·ÂÚ‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ‰
ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏÂ ,¯ËÂÊ „È˜Ù˙· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ Â¯Â‡È˙ ÈÙ ÏÚ È¯‰ ,‰Ê „È˜Ù˙Ï „·ÂÚ‰ Ï·˜˙‰
˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜ÏÂ ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰
.ÌÈ‡˙Ó‰ „·ÂÚ‰
בסעי  30בנוהל לקבלת עובדי! נקבע" :הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתוני!
האישיי! של המועמד עוני! לתנאי המכרז ,מותר להעסיקו באותה המשרה ,במעמד ארעי ,ובתנאי
שיועמד בפני ועדת בחינה תו* ששה חודשי! מיו! קבלתו לעבודה".
Â˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ‰ÈÁ· ˙„ÚÂ ÈÙÏ „·ÂÚ‰ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï Û‡Â ‰„Â·ÚÏ
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי הפרת הוראה זו יסודה בכ* שלא
היה ער לדבר קיומה ,ואילו במועד מסירת התשובה ,כחמש שני! לאחר שמונה העובד לתפקיד,
אי עוד טע! בקיו! ההלי*.
 .2בינואר  2005חתמה המועצה על חוזה מיוחד ע! העוזר האישי לראש המועצה ,ונקבע בו כי
תמורת עבודתו תשל! לו המועצה " 30%שכר מדרגה  4של דירוג הבכירי! )מ 100%שכר(".
ב 6.1.05ביקשה המועצה את אישור משרד הפני! להסכ! העסקתו .משרד הפני! קבע ב20.1.05
כי מר בוארו יועסק תמורת  30%משכר בכירי! וביקש מהמועצה לחדש את אישור העסקתו מדי
שנה.
בנובמבר  2006אישר משרד הפני! את המש* העסקתו של מר בוארו  ,וקבע כי תוק חוזה
העסקתו הוא עד סו דצמבר  ,2007ולאחר מועד זה נדרשת המועצה לחדש את אישור העסקתו.
בעניי השכר הודיע משרד הפני! למועצה שהחליט "ששכרו לא יעלה על  30%משכר בכירי!
דרגה  2ולא דרגה  4כפי שמוצע בחוזה העסקתו".
נמצא כי למרות זאת המשיכה המועצה לשל! לעובד את משכורתו לפי דרגה  4של דירוג שכר
הבכירי! )ולא לפי דרגה  .(2תשלו! היתר החודשי ,בגי הפרשי הדרגות ,הסתכ! בתחילת ינואר
 2008בכ 1,900ש"ח .נוס על כ* ,לא חידשה המועצה את אישור העסקתו של העובד בתחילת
שנת  2008כפי שדרש משרד הפני!.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי אכ הייתה טעות בקביעת השכר
של מר בוארו  ,ובעקבות הערת משרד מבקר המדינה תוקנה הטעות ונקבע כי הוא יקבל את השכר
שמשרד הפני! אישר לשל! לו.
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2004 Ò¯Ó· ‰ˆÚÂÓ· ‰„Â·ÚÏ ÔÂ¯‡Â· ¯Ó Ï˘ Â˙Ï·˜ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÊÂÚ „È˜Ù˙Ï ÈÓÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ‰ÈÈÎÊÏÂ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÂÎ¯„ ˙‡ ÏÂÏÒÏ ‰„ÚÂ ÈÎ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ
¯‡˘ .‰ˆÚÂÓ‰

מנהלת יחידת גני ילדי
Ê¯ÎÓÏ ‰ÈÁ·‰ ˙„ÚÂÂ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰
במרס  2007בחרה ועדת הבחינה בגב' לאה ורנר ,שנבחרה ,כאמור ,במכרז פומבי שהתקיי!
באפריל  2005לתפקיד הקב"ס ,למשרה .בוועדת הבחינה השתת ג! ראש המועצה כנציג
המועצה.
כפי שנזכר לעיל )במכרז לאיוש תפקיד הקב"ס( ,אחת המועמדות שהשתתפו במכרז למנהל יחידת
גני ילדי! )דוברת המועצה דאז( פנתה בפברואר ) 2007לפני התכנסותה של ועדת הבחינה( ליו"ר
הוועדה לענייני ביקורת במועצה המקומית וביקשה לפסול את השתתפותו של ראש המועצה
בוועדת הבחינה במכרז כיו ש"גב' לאה ורנר ובני משפחתה מקיימי! מערכת יחסי! הדוקה מאד
ע! מר גוזל ובני משפחתו".
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אילו היה מדיר עצמו מהשתתפות בכל
ועדות המכרזי! שהמועמד בה! מוכר לו ,היה נבצר ממנו להשתת במרבית ועדות המכרזי!
לאיוש משרות למנגנו המועצה ,והדבר לא היה מידתי וא לא תקי .
ÔÈ·Â ÂÈ· ˙„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÎÂÏ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ÍÎ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï ¯ÚˆÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙„ÓÚÂÓ‰
˘.Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰

מנהל מחלקת תרבות ואירועי
Ê¯ÎÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ‡˙‰
באוגוסט  2007פרסמה המועצה מכרז פנימי לתפקיד מנהל מחלקת תרבות ואירועי! .דרישות
התפקיד היו :תואר אקדמאי ב"תחו! המקצועי הרלוונטי למנהלי! בדרג מנהל מינהל" ולחלופי
השכלה אקדמאית או עלתיכונית למנהלי! בדרג מנהלי מדורי! וכמו כ השתתפות בהשתלמויות
בנושאי ניהול ארגו  ,יחסי אנוש ,שלטו מקומי ,מינהל ציבורי ומערכות ממוחשבות.
˙Ê¯ÎÓ‰ ÔÈÈÚ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â„Â˜Ù
למכרז שהתקיי! ב 1.11.07ניגשה מועמדת אחת בלבד ,שהייתה דוברת המועצה מספטמבר .1998
ועדת הבחינה בחרה בה לתפקיד פה אחד.
בוועדת הבחינה השתת ג! ראש המועצה כנציג המועצה.
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הבדיקה העלתה כי במרס  ,2007כמה חודשי! לפני פרסו! המכרז ,שוחחה דוברת המועצה דאז
ע! ראש המועצה בלשכתו ,בעקבות מכתבה האמור מפברואר  2007ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת
במועצה )ראו לעיל( .במרס  2007היא מסרה למזכירת מחלקת כוח אד! וחברת ועד העובדי!
במועצה סיכו! של פגישתה ע! ראש המועצה .על פי הסיכו! ,מטרת הפגישה שיז! ראש המועצה
הייתה "ליישב את ההדורי!" .בסיכו! נכתב בי היתר כלהל " :בשיחה שררה אוירה חיובית מאוד
וכל אחד מאיתנו הציג את עמדותיו .לסיכו! השיחה אמר ראש המועצה כי בכוונתו לקד! את
שיבוצי לתפקיד התוא! את כישורי ,וקבע באופ כללי את מהות התפקיד ואת כפיפותי הישירה
אליו .לפיכ* סיכ! ואמר כי ינחה אות* ]את מזכירת מחלקת כוח אד! במועצה[ לטפל מחדש
בנושא המכרז למנהל/ת מח' תרבות וארועי! .כשעה מאוחר יותר בשיחת טלפו ממשרד* ,שוחח
איתי ראש המועצה ובנוכחות* הודיע לי כי נת ל* הנחיות כיצד לטפל במכרז".
עוד העלתה הבדיקה כי ביוני  ,2007כחודשיי! לפני פרסו! המכרז ,התקיימה פגישה במשרד ראש
המועצה בהשתתפות ראש המועצה ,מ"מ המזכירהגזבר של המועצה ודוברת המועצה .בפגישה
אמר ראש המועצה ,בי היתר" :אני רוצה שאת תהיי האחראית על התרבות והאירועי! ותהיי
כפופה אלי כרגע".
מנהלת מחלקת תרבות ואירועי! במועצה מסרה בתשובתה בספטמבר  2009למשרד מבקר המדינה
כי לאחר בחירתו של ראש המועצה באוקטובר  2003הוא ביקש ממנה לטפל מטעמו בתרבות
ובאירועי! ביישוב ובמש* כחצי שנה "מילאה תפקיד זה ובמסגרת זו ארגנה אירועי תרבות רבי!
ומגווני!" .עוד מסרה כי "במהל* אותה תקופה הבטיח לי ראש המועצה ,כי במידה והמו"מ ע!
חברת המתנ"סי! לא יצלח ,אני אתמנה כמנהלת מח' תרבות ואירועי! ...לצערי ,ראש המועצה לא
עמד בהבטחתו" .מנהלת המחלקה לתרבות ואירועי! טענה כי ראש המועצה ייעד אותה להיות
מנהלת מח' תרבות ואירועי! לא מ 7.3.07אלא במש* ארבע שני! ורצה למנותה לתפקיד ,א* היא
סירבה למינוי ודרשה שיקוי! מכרז "בהתא! לנוהל התקי ".
‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰˘ Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙Ó ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚË‰Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ‰ÚÙ˘Â‰ ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â·¯˙ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï
˘‰˙ÂÓ˘ ÈÓÏ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ˘‡¯Ó „ÚÈÈ ‡Â‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ .‰ˆÚÂÓ‰ ˙¯·Â„ ‰˙ÏÚ‰
‡˘Â· Â˙„ÓÚ ˙‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÍÎ ÏÚ ‰Ï ÚÈ„Â‰ Û‡Â ,ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â·¯˙ ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰ÓÏ
‚‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ¯Á‡ Ê¯ÎÓ ˙¯‚ÒÓ· Â˙ÂÏÈÚÙ˘ ˙ÂÚË‰ ˙Â·˜Ú· Ì‚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˘·È
¯¯ÂÚ˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÏÎÓ ÁÎÂÏ .ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ‰ÚÂ‚ ‰˙ÈÈ‰
.¯Â·Èˆ ¯Á·Î ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰¯Ù‰ÏÂ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מעול! לא הבטיח לדוברת המועצה דאז 
לא באותה פגישה ולא בכל הזדמנות אחרת  תפקיד במנגנו המועצה ,ונאמר לה רק כי בכוונת
המועצה לאייש כמה משרות במנגנו המועצה העשויות לעניי אותה ולהתאי! לה .לדברי ראש
המועצה" ,עודדתי אותה להגיש מועמדות למכרזי! אלו .אכ למיטב זכרוני ציינתי בפניה את
קיומו הצפוי של מכרז לניהול מחלקת תרבות ואירועי!" .ראש המועצה דחה בתשובתו את הטענה
כי מי שמונתה למנהלת מחלקת תרבות ואירועי! סירבה בעבר להצעה למנותה לתפקיד האמור א*
דרשה לקיי! מכרז לאיוש התפקיד .ראש המועצה הוסי כי במהל* תפקידה כדוברת המועצה
קיבלה עליה לבקשתו לעסוק זמנית ג! בתחו! התרבות ומילאה תפקיד זה בהצלחה ,ולכ עודד
אותה בשיחת! להשתת במכרז לתפקיד של מנהלת מחלקת תרבות ואירועי! לכשיתפרס!.
לטענתו ,בחירתה לתפקיד התבססה על שיקולי! ענייני! ומקצועיי! בלבד.
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Ê¯ÎÓ· „ÈÁÈ „ÓÚÂÓÏ ‰ÈÁ· ˙„ÚÂ
נמצא כי שלא לפי נוהל קבלת עובדי! ,המועצה לא העמידה את העובדת לפני ועדת בחינה שישה
חודשי! לאחר שנבחרה לתפקיד באמצעות מכרז וא לא אחרי כ  ,א שהדבר נדרש בהיותה
המועמדת היחידה במכרז.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי אכ יש בכ* פג! שיסודו באי
הכרת הנהלי! בנושא ,ולכ המועצה תקיי! הלי* זה ותזמי את מנהלת מחלקת תרבות ואירועי!
להתייצב לפני ועדת בחינה כדי לתק בדיעבד פג! זה.
˙‡¯Î˘‰ È
לאחר בחירתה של מנהלת מחלקת תרבות ואירועי! לתפקיד נקבע כי היא תקבל גמול ניהול
בשיעור  25%משכר היסוד שלה וכ עוד תוספת בשיעור  10%משכר היסוד שלה.
˙ÙÒÂ˙ ‡È‰ „ÂÒÈ‰ ¯Î˘Ó 10% ¯ÂÚÈ˘· ˙ÙÒÂ˙‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÎÏ ‰˙È ‡ÏÂ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ú·˜ ‡Ï˘ ‰‚È¯Á
.14·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚ÂÓ ‰˙˜Ú‰Â
ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הערת משרד מבקר המדינה המועצה תיקנה
את הטעות ,והיא ג! תפעל להשבת סכו! היתר ששול! למנהלת עד מועד התיקו .

מינוי עובדי שלה זיקה פוליטית ואישית לראש המועצה
מבקר המדינה התריע בעבר בדוחותיו על נגע המינוי של עובדי! ממניעי! פוליטיי! או מטעמי!
אישיי! למשרות במשרדי ממשלה ,ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות:15
"השירות הציבורי במדינת ישראל מושתת על עובדי! קבועי! האמורי! להתמנות
לתפקיד! על פי כישוריה! המקצועיי! ,בלי שלזהות! הפוליטית יהיה משקל כלשהו,
לשבט או לחסד ,בתהלי* המיו  ,הבחירה והמינוי לתפקיד"" ;16יש לראות בחומרה רבה
את נגע המינויי! הפוליטיי! שפשה בשלטו המקומי .כאלה פוגעי! באמו הציבור
בשלטו המקומי".17
__________________

14

15
16
17

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985נקבע כי רשות מקומית לא תסכי לשינויי בשכר ,בתנאי
פרישה או בתנאי הניתני לגמלאי או בהטבות כספיות אחרות הנוגעות לעבודה ,והיא לא תנהיג
שינויי או הטבות כאמור אלא בהתא למה שהוסכ או הונהג לגבי כל עובדי המדינה או באישורו
של שר האוצר.
מבקר המדינה ,(2001) ‡52 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ;283עמ' ·58 È˙˘ ÁÂ„ ;655
) ,(2008עמ'  ;1355ועוד.
מבקר המדינה ,(1993) 43 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .732
מבקר המדינה ,(1998) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' .33

909

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

בג" .קבע ש"רשות ציבורית הממנה עובד בשירות הציבור ,פועלת כנאמ הציבור ,וכלל
גדול בידינו שנאמנות זו צרי* שתופעל בהגינות ,ביושר ,ללא שיקולי! זרי! ולטובת
הציבור שמכוחו ולמענו מסורה סמכות המינוי בידי הרשות הממנה  ...כאשר איש ציבור
ממנה עובד בשירות הציבור עלפי שיקולי! זרי! של אינטרסי! פוליטיי!מיפלגתיי!,
מינוי כזה פסול הוא ,ויש בו משו! מעילה באמו של הציבור שהסמי* את הרשות
הממנה".18
עוד קבע בג" .באוקטובר  ,1998בעת שנדרש שוב לדו בנושא המינויי! הפוליטיי!:
"המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמו של הרשות המבצעת כרשות ציבורית ,כלפי הציבור;
הוא עלול לפגוע באמו הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעיקרו השיוויו ; הוא פוגע
ברמה המקצועית של עובדי הציבור שאינ! נדרשי! להוכיח ,במיסגרת מכרז ,את היות!
הטובי! ביותר; הוא עלול להביא לתופעה שבה הקשרי! קודמי! לכישורי! ,והפוליטיקה
במוב הצר הופכת לגור! המרכזי למינוי; הוא עלול להביא לניפוח המערכת עלמנת
לקלוט "מיודעי!" ,ולגרו! ליצירת תפקידי! חדשי! שלא לצור* ולקידו! מהיר של מי
שרוצי! ביקרו; הוא עלול להסיט את שיקולי הרשות משיקולי! ענייניי!; הוא מביא
לניגוד ענייני! ולחשש לשקילת שיקולי! זרי! עלידי העדפת מפלגה או עניי מפלגתי על
אינטרס ציבורי; הוא עלול להביא להשחתת המוסר הציבורי; הוא עלול לגרו! לתחלופה
בשירות הציבורי כל אימת שמתחל הדרג הפוליטי ,ולגרו! עלידי כ* לחוסר יציבות
ולחוסר מקצועיות; הוא עלול לפגוע בסדרי מינהל תקי ובטוהר המידות; הוא עלול
לפגוע במורל העובדי! בשירות הציבורי ,להשפיע על איכותו של השירות ולפגוע
בדימויו .עלידי כל אלה ,פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית,
של תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבורי ושל האמנה החברתית שהיא בסיס
הווייתנו כחברה מתוקנת".19
ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂˆÈÁ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰ˆÚÂÓ· ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ 105-Ó 37 ÈÎ ‡ˆÓ
·ÔÏÊÂ‚ ¯Ó Ï˘ Â˙ÚÈÒ ˙·ÂËÏ ÂÏÚÙ Â‡ 2003 ¯·ÂË˜Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ
)ÌÚ ˙Ó„Â˜ ˙È˘È‡ ˙Â¯ÎÈ‰ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ Â‡ ÂÓˆÚ ÔÏÊÂ‚ ¯Ó ˙·ÂËÏ Â‡ („ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ
.ÔÏÊÂ‚ ¯Ó
להל מובאי! פרטי! על איוש שמונה ממשרות אלה.
ממלא המקו של מזכיר המועצה וגזבר
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
ב ,1.2.04בהיעדר מזכיר וגזבר ,מונה מר יעקב מלמ למשרת ממלא מקומו של מזכיר המועצה
וגזבר) /להל  מ"מ המזכיר והגזבר של המועצה(.

__________________
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מר מלמ ציי במכתבו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2009כי הלי* בחירתו לתפקיד היה
"בידיעת משרד הפני!" ו"בימי! אלו ...משקיבלה המועצה אישור נחיצות המשרה ,תער* המועצה
לפרסו! מכרז לאיוש קבוע של משרת מזכיר/גזבר".
ביו! קבלתו לעבודה חתמה המועצה על חוזה העבודה של מר מלמ ולפיו משכורתו תהיה
בשיעור  80%משכר מנכ"ל בדירוג בכירי! ,על פי דירוג השכר לעובדי רשויות מקומיות שקבעו
משרדי הפני! והאוצר.
בישיבת המועצה מ 12.2.04ביקש ראש המועצה לאשר את מינוי מר מלמ לממלא מקו! המזכיר
הגזבר ,ציי כי בשלב מאוחר יותר יתפרס! מכרז ,והודיע ג! שמר מלמ "נרש!  ...לקורס גזברי!
של רשויות מקומיות".
בספטמבר  2007פנה בכתב מבקר המועצה למר מלמ וציי כי "לא מוכר לי המונח בכל שלטו
מקומי ,של מ"מ למזכיר/גזבר ...לדעתי יש לבטל את המושג מ"מ" .הוא ציי כי אינו מבי מדוע
נקבעו  80%משרה ומשכורת א! מר מלמ עובד  100%בפועל "וזאת ג! משרת* ומשכורת*".
המבקר הציע "שוב לתק בעיות אלו רטרואקטיבית מכניסת* לעבודה )."(2004
·Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë ,ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ‰ ‰·È˘È‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï
˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘ÈÈ‡ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰ ÈÂÏÈÓÓ ÚÓÈ‰Ï ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ‰Ë˜ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰‡¯ - „È˜Ù˙‰
˙Ï·˜· ‰ÂÂ˘‰ ˙ÂÓ„Ê‰‰ ÔÂ¯˜Ú ÌÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó ÂÈ‡ ¯·„‰ .Ê¯ÎÓ
.‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ„·ÂÚ
˙È˘È‡ ˙Â¯ÎÈ‰
הבדיקה העלתה כי לראש המועצה הייתה היכרות ע! מר מלמ בטר! מונה לתפקיד.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הכיר את מר מלמ "באקראי" ,לפני
שהתקיימה מערכת הבחירות" ,ולכ קיימנו בינינו מספר שיחות הנוגעות להלי* הבחירות" ,א*
הוא לא שימש במערכת הבחירות בשו! תפקיד ,ול 6בהתנדבות .עוד מסר ראש המועצה כי הוא
מינה את מר מלמ זמנית לתפקיד מ"מ מזכיר וגזבר כיוו שהתרש! מאוד מכישוריו ומניסיונו הרב
בתחומי הניהול והכספי! )הג! שלא במערכת הציבורית( ,וכיוו שביקש לרענ את המערכת
"ובראש וראשונה את שדרת הניהול הבכיר של המועצה" .ראש המועצה מסר ג! כי פרסו! המכרז
לתפקיד התמהמה לנוכח הפעילות הענפה של המועצה ולנוכח הצלחתו הרבה של מר מלמ
בתפקיד ותרומתו הגדולה לשינויי! שהתחוללו במועצה .ראש המועצה הוסי כי "אודה ואבוש 
התקשתי להפסיק את ההתקשרות ע! מר מלמ לנוכח תרומתו זו ובכ* שגיתי ,בר! ,שגיאה זו
יסודה היתה בראיית טובתה של המועצה לנוכח תרומתו הרבה של מר מלמ לעיצובה
ולשגשוגה" .עוד ציי ראש המועצה כי בכוונת המועצה לפרס! מכרז למשרה.
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó ÏÚ Ô‚Â‰-È˙Ï· ÔÂ¯˙È ‰È‰È ÔÓÏÓ ¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜·„˘ ¯ÂÓÁ‰ Ì‚Ù‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ¯·„‰ .˙Â·¯ ÌÈ˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ÏÚÂÙ· ‡ÏÓÓ Â˙ÂÈ‰
·.‡˘Â· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÏ‰˙‰
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מר מלמ מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא הייתה לו זיקה פוליטית לראש המועצה
והוא לא השתת במסע הבחירות שלו; ע! זאת הוא ציי שהייתה לו היכרות מוקדמת ע! ראש
המועצה.
‡Ï Ì‡ Û‡ ,ÔÓÏÓ ¯Ó ÌÚ ˙Ó„Â˜‰ Â˙Â¯ÎÈ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙Ï·˜ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙¯ÓÂÁ ˙‡ ‰ÙÈ¯ÁÓ ,ÈËÈÏÂÙ‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰˙ÈÈ‰
.‰ˆÚÂÓ· „È˜Ù˙Ï
„¯„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È
בשנת  1992פרס! משרד הפני! קוב .ניתוח עיסוקי! ותיאורי תפקידי! בשלטו המקומי אשר
נועד לשמש ככלי עזר ניהולי לרשויות המקומיות )להל  קוב .העיסוקי!( .תיאור התפקידי!
שבקוב .אמור להנחות את הרשויות המקומיות בנושא.
בהמלצות שבקוב .העיסוקי! נכתב כי המאייש משרת מזכיר ברשות מקומית יהיה בעל תואר
ראשו במינהל ציבורי או במינהל עסקי! ולחלופי בעל תואר ראשו בכלכלה או במשפטי! .לגבי
מאייש משרת גזבר ברשות מקומית הומל .כי יהיה בעל תואר ראשו בכלכלה או בראיית חשבו .
·˘‡‰ÏÎÏÎÏ ‚ÂÁ‰ ¯‚Â· ‡Â‰˘ ·˙Î ‡Â‰ Â˙ÓÈ˙Á· ¯˘È‡Â 1.2.04-· ÔÓÏÓ ¯Ó ‡ÏÈÓ˘ ÔÂÏ
ÔÓÏÓ ¯Ó ÔÈÈˆ 2009 ¯·ÓËÙÒ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â·˙ÎÓ· .ÔÈÙÂ¯ ˙˘¯„Ó· Ï‰ÈÓÏÂ
Û˜È‰· "È¯Â·Èˆ‰ ˜˘Ó‰ Ï˘ Ï‰ÈÓÂ ‰ÏÎÏÎ"· ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï Â˙ÏÎ˘‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ÈÎ
˘.1989 ˙˘· „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ 1,575 Ï
È˘È‡‰ Â˜È˙· Ì‚Â ,¯‡Â˙Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ ÈÎ ‰„ÈÚÓ‰ ‰„ÂÚ˙ ‰Ù¯Âˆ ‡Ï ÔÓÏÓ ¯Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ï
·.˜˘Ó ÈÊÎ¯ Ò¯Â˜· Û˙˙˘‰ ÈÎ ‰„ÈÚÓ‰ ÔÈÙÂ¯ ˙˘¯„ÓÓ ‰„ÂÚ˙ ˜¯ ‰‡ˆÓ ‰ˆÚÂÓ
„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ˘¯„‰ ÈÓ„˜‡‰ ¯‡Â˙· ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÓÏÓ ¯Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‚.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· ¯ÈÎÊÓ Â‡ ¯·Ê
ראש המועצה מסר בתשובתו מנובמבר  2009למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי לא מכבר פנה
למשרד הפני! בבקשה לקבל הנחיות לפרסו! מכרז לתפקיד מזכיר המועצה וגזברה ,והוא יפורס!
בהקד! האפשרי לאחר קבלת  .עוד מסר כי תנאי הכשירות שיוצבו במסגרתו יתבססו עליה ולא
תהיה כל הקלה בעניי  .ע! זאת ציי ראש המועצה ש"ברור לי כי פרסו! המכרז אינו מרפא את
הפג! שנפל בהתנהלותי והתנהלות המועצה בעני איושו של התפקיד בתקופה שקדמה לפרסומו".
בתחילת דצמבר  2009פנה ראש המועצה למנכ"ל משרד הפני! וביקש ממנו לאפשר למר מלמ
להשתת במכרז הפומבי שאותו עומדת המועצה לפרס! למשרת גזבר המועצה בנימוקי! האלה:
"מר יעקב מלמ משמש מזה כ 6שני! כגזבר המועצה בפועל ,בידיעת גורמי משרד הפני! ...
במש* תקופת כהונתו הכפילה המועצה את תקציבה ורבות בזכות פועלו לא נזקקת עוד למענק .מר
מלמ הינו בעל ניסיו של כ 6שני! נוספות בתחו! הגזברות ,שעה ששימש כגזבר יישובי .מאז
כניסתו לתפקיד ,עבר מר מלמ הכשרות בעלי תפקידי! בשלטו המקומי  קורס גזברי! בשלטו
המקומי ,קורס משפט בכיר בשלטו המקומי ולימודי שלטו מקומי בכלל בהיק של כ1,200
שעות לימוד .מר מלמ מחזיק בתעודה מטע! מדרשת רופי לאחר שהשלי! לימודי כלכלה
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ומינהל של המשק הקיבוצי בהיק של כ 1,755שעות ]כ* במקור[ ,לימודי! שכיו! מהווי! בסיס
לתואר במכללת רופי ".
ראש המועצה ציי עוד ,כי א! ייבחר מר מלמ לתפקיד ,נית יהיה להתנות את המש* העסקתו
בפועל בסיו! לימודיו ,שאות! החל "לאחרונה" ,בפרק זמ שלא יעלה על שלוש שני! מזכייתו
במכרז.
משרד הפני! צר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  2010את תשובתו מ 31.12.09לפניית
ראש המועצה בעניי מר מלמ " :כבר בנובמבר  2005התרענו בפני המועצה על העסקת מ"מ גזבר
ללא מכרז שנער* כדי  ,ובפגישות שונות שהיו לעובדי האג ]אג כוח אד! ושכר ברשויות
המקומיות שבמשרד הפני![ ע! נציגי המועצה התרענו על כ* שיש לערו* מכרז כדי  .בדרישות
המשרה כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מדצמבר  2002נקבע שעל המועמד להיות בעל תואר ראשו
בכלכלה/חשבונאות/מינהל עסקי! או ראיית חשבו  ,ובעל נסיו של שבע שני! בתחו! הרלוונטי
דהיינו בתחו! הכספי  ...לסיכו! על המועצה לפרס! מיד מכרז פנימי ו/או פומבי".
בפברואר  2010פנה ראש המועצה לשר הפני! בעניי איוש משרת גזבר המועצה על ידי מר יעקב
מלמ  .במכתב פירט ראש המועצה פע! נוספת את כישוריו ויכולותיו של מר מלמ וביקש את
התערבותו האישית של השר "לאפשר למר מלמ להשתת במכרז והיה וייבחר ,בחירתו תהא על
תנאי ,שישלי! את לימודי התואר ,בה! החל ,בתו* תקופה של שנתיי!".
הבדיקה העלתה כי עד תחילת מאי  2010לא פרסמה המועצה מכרז לתפקיד זה למרות דרישת
משרד הפני! עוד מנובמבר .2005
מנהל בריכת השחייה; רכז תרבות ודובר המועצה
‡‰ÎÈ¯·‰ Ï‰Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ
מר אריה אפשטיי החל לעבוד במועצה ב 1.4.04בתפקיד מנהל בריכת השחייה במשרה מלאה
ובדרגה  8בדירוג האחיד ,בלא שהתקיי! מכרז למשרה.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מר אפשטיי היה מנהל הבריכה עד שנת
 ,1992והוא חדל למלא תפקיד זה בגלל שהמועצה החלה להפעיל את הברכה באמצעות קבל .
לטענתו ,מנהל הבריכה נקלט מחדש בעבודה במועצה בגלל "מידת הגינות" ,לאחר שהמועצה
חדלה להפעיל את הבריכה באמצעות קבל .
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ· ˘¯Ù˘ ‰ˆÚÂÓ „·ÂÚ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ËÈÏ˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
12 ÂÙÏÁÂ ÏÈ‡Â‰ .‰˘È¯Ù‰ „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˙˘ ÍÂ˙· ˜¯ 20‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ
˘Ì‡˙‰· Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ·ÈÈÁ 2004 ˙˘· ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ,ÔÈÈË˘Ù‡ ¯Ó Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ Ê‡Ó ÌÈ
.ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰Ï

__________________
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‡‰Ï˘ ˙Â·¯˙ ÊÎ¯Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Â„ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ
באוקטובר  2004מינה ראש המועצה את מר אפשטיי לתפקיד רכז תרבות של המועצה במשרה
מלאה .ראש המועצה הורה לדרג את מר אפשטיי בדירוג חינו* נוער וקהילה ולשל! לו גמול
ניהול בשיעור  22.5%ממשכורתו ותוספת שהייה בשיעור  11%ממשכורתו.
במאי  2006אישר ראש המועצה למר אפשטיי להשתת במסגרת השתלמות בקורס תקשורת,
דוברות ויחסי ציבור מטע! אוניברסיטת בראיל )בהיק  120שעות לימוד( בעלות של כ7,000
ש"ח אותה מימנה המועצה .הקורס הסתיי! במרס .2007
בנובמבר  2006התקיימה פגישה בי מר אפשטיי ובי מ"מ המזכיר הגזבר של המועצה ,ונקבע בה
כי מר אפשטיי יקי! ביישוב מרכז מבקרי! ומוזיאו .
בנובמבר  2007מינה מ"מ המזכיר הגזבר את מר אפשטיי לתפקיד דובר המועצה בהיק של 50%
משרה ול"מנהל בית ראשוני! ומרכז מבקרי!" בהיק של  50%משרה .המועצה המשיכה לשל!
למר אפשטיי את ההטבות ששילמה לו בעת שמילא את תפקיד רכז התרבות )גמול ניהול ותוספת
שהייה( ג! לאחר שהחל למלא תפקיד אחר.
˙È¯˘Ù‡ „È˜Ù˙Ï „È˜Ù˙Ó ‰ˆÚÂÓ· „·ÂÚ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜ .„·ÂÚ‰ ‚Â¯È„ ˙‡ ‰˘Ó ÂÈ‡ ¯·ÚÓ‰˘ È‡˙·Â ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ Â‡ ‰ÓÂ„ ‰‚¯„· ‰¯˘ÓÏ
˙‡.‰Ê ‰¯˜Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בזמ הקרוב תפרס! המועצה מכרז
לתפקיד האמור על בסיס תנאי ס ראויי! ומתאימי!.
„¯„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È
בהמלצות שבקוב .העיסוקי! נכתב כי דובר לרשות המקומית יהיה בעל תואר ראשו )(B.A.
בתקשורת המוני! ולחלופי בעל השכלה אקדמית חלקית; כמו כ עליו לעמוד בהצלחה
בהשתלמויות בקורס בתקשורת המוני! ברמה אקדמית ובקורס פרסו! ויחסי ציבור  דוברות
ברמה אקדמית.
לפי השאלו האישי שמילא מר אפשטיי באפריל  2004ע! קליטתו בעבודה במועצה ,הוא סיי!
 12שנות לימוד ,ונוס על כ* השתת בהשתלמויות להכשרת מדריכי ספורט ,מדריכי חדר כושר,
מפעילי בריכה ומנהלי מרכז ספורט ובריכות שחייה.
מר אפשטיי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,באוגוסט  ,2009כי מונה לתפקיד "מנהל בית
ראשוני! ודובר המועצה בשל כישורי ,ניסיוני בשיווק ופרסו! בעבודתי בתקשורת כעיתונאי
וכעור* מקומוני! ע! וותק של למעלה מ 15שני! .וכ בשל יכולתי המוכחת שבאה לידי ביטוי
בהכנת כתבות לעיתוני! ,תגובות המועצה לאמצעי התקשורת השוני! ,טיפול תקשורתי
בסיטואציות של משבר ,בתכנו ויישו! תכנית מיתוג ליישוב".
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‡Â‰Â Â˙˜ÒÚ‰ ÌÂÁ˙· ÌÏ˙˘‰ ÔÈÈË˘Ù‡ ¯Ó˘ Ì‚‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ı·Â˜· Ì‰ÈÏÚ ıÏÓÂ‰˘ ÛÒ‰ È‡˙· „ÓÚ ‡Ï ‡Â‰ ,ÌÂÁ˙· ·¯ ÔÂÈÒÈ ÏÚ· ÂÈ¯·„Ï
‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡Ï· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯˘ÓÏ ‰Ó˙‰Â ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ¯·Â„ „È˜Ù˙Ï ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰
˜.˘¯„Î ,Â˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ ‰ÓÈÈ
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
במאמר של שני עמודי! במקומו שפורס! בספטמבר  ,2003פחות מחודשיי! לפני הבחירות
למועצה המקומית ,הובא ריאיו ע! מר אריה אפשטיי  ,שבו הוא הוצג כראש מטה ההסברה
והדובר האישי של מר ניסי! גוזל במערכת הבחירות לראשות המועצה בשנת .2003
להל כמה ציטטות מאותו ריאיו המיוחסות למר אפשטיי :
"החיבור בינינו הפ* למוחשי וניסי! גוזל ראה זאת כטבעי להציע לי לנהל את קמפיי
הבחירות שלו ,נעניתי בשמחה בתחושה של שליחות ...זה רק טבעי שאתה מבלה שעות,
לילות וימי! ע! אד! ,אתה נוטה להכירו ...אני חייב לציי שבי כל חברי הצוות שוררי!
יחסי! נהדרי! ומזמ לא נהניתי להיות שות למערכת בה ישנ! אנשי! כה איכותיי!...
מכיוו שלניסי! גוזל יש הרבה מה להציע ,תכניות ברות ביצוע ותמיכה חסרת תקדי!
בקרב רוב התושבי! ,אנחנו מעדיפי! להתעל! מאלה שאי לה! מה להציע זולת השמצות
וחוליגניז! ...כמו שהפכנו ניסי! גוזל ואני מיריבי! פוליטיי! לחברי! לדר* ולרעיו  ,אני
מקוה שהדוגמה תשמש את כולנו ,כדי שנוכל להיבנות על חזו ".
מר אפשטיי לא התייחס כלל בתשובתו מאוגוסט  2009למשרד מבקר המדינה לעובדה שהוא
שימש ראש מטה ההסברה והדובר האישי של ראש המועצה.
יצוי כי ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מר אפשטיי "לא שימש כראש
מטה ההסברה והדובר האישי שלי במערכת הבחירות בשנת  .2003במטה הבחירות שלי כלל לא
היה תפקיד שכזה .מר אפשטיי לא שימש כלל כפעיל בחירות שלי וכלל לא היה שות לצידי
במערכת הבחירות הנ"ל".
במרס  2010פנה משרד מבקר המדינה בשנית למר אפשטיי וביקש את התייחסותו לקשר בינו ובי
ראש המועצה לפני מערכת הבחירות בשנת  2003וציר העתק מהריאיו העיתונאי שהתקיי! איתו.
מר אפשטיי מסר בתשובתו ממרס  2010למשרד מבקר המדינה כי "הסיוע שלי בתחו! תקשורת
למר גוזל נעשה כי האמנתי ,כמו רבי! אחרי! כי הוא המועמד הראוי לראשות המועצה ועזרתי,
שוב כמו רבי! אחרי! ללא כל תמורה ,או הבטחה לטובת הנאה זו או אחרת ...יתכ שהתיאורי!
בכתבה יוצרי! תמונה מעוותת שכ במציאות וידוע לרבי! כי מישהו אחר נוס ,הוצג במהל*
תקופת הבחירות ,בחוגי בית ובאירועי! רשמיי! כאחראי על מטה ההסברה" .עוד ציי מר
אפשטיי בתשובתו כי "אכ ראיתי במר גוזל את המועמד הראוי ביותר ולפיכ* התעליתי מעל
המחלוקות הפוליטיות האישיות שהיו בינינו ובחרתי לסייע בעדו כאמור ללא שו! תמורה ,או
הבטחה".
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˙Â‡·ÂÓ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ Â˙·Â˘˙ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ Ì‚ ‰·Â˘˙‰ .ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÁÈ˘Ó ‰È‰ Â· ¯·Â„‰˘ ÔÂÈ‡È¯‰Ó
˙ÙÂ˜˙· ÔÏÊÂ‚ ¯ÓÏ ÚÈÈÒ ÔÎ‡ ‡Â‰˘ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ ‰ÓÓ˘ ,2010 Ò¯ÓÓ ÔÈÈË˘Ù‡ ¯Ó
.‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÔÈÈË˘Ù‡ ¯ÓÏ ‰˙ÈÈ‰˘ Ô‡ÎÓ .˙Â¯ÈÁ·‰

מנהל היחידה לפיקוח עירוני ולפיקוח על החנייה
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
מר יוסי זיטו הועסק במועצה באמצעות חברת כוח אד! משנת  .2004ממרס  2006מר זיטו עובד
במועצה בתפקיד פקח עירוני בדרגה  6בדירוג האחיד.
בפברואר  2007מינה ראש המועצה את מר זיטו למנהל היחידה לפיקוח עירוני ולפיקוח על
החנייה .ביוני  2007העניק לו ראש המועצה את דרגה .7
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
באוקטובר  2003דורג מר יוסי זיטו במקו! ה 11ברשימת המועמדי! של סיעת הבת "הליכוד"
בבאר יעקב ,שבראשה עמד מר ניסי! גוזל  .21הסיעה זכתה בארבעה מנדטי! ,ומר זיטו לא נבחר
לחבר מועצה.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא היו לו יד ורגל בקליטה של מר זיטו
כעובד מועצה ,ו"הזיקה האמיתית בי חברי הרשימה וביני הייתה אקראית ,לא אני בחרתי! ולא
אני שבצתי! ברשימה זו".
מר זיטו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,באוגוסט  ,2009כי "לא ידוע לי שהייתי מועמד
במקו! ה ,11ובמידה ומישהו השתמש בשמי לצרכי! פוליטיי! והכניס את שמי למטרות
פוליטיות וללא ידיעתי והסכמתי ,אני רואה בזה עבירה על החוק".
ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ‰¯ÈÎ· ˙È‚Ò ÌÚ Í¯Ú˘ ¯Â¯È·Ó ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„È ÏÚ Ï·˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÓÈ˘¯· Ì„‡ Ï˘ Â˙ÏÏÎ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â¯ÈÁ·‰
‰ÓÎÒ‰ ·˙Î .ÍÎ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ ·˙Î ÏÚ Ì˙Á Ì„‡‰ Ì‡ ‡Ï‡ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰
.˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓÏ ˙¯·ÚÂÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙¯·ÂÁÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰Ê

__________________
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„¯„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È
בהמלצות שבקוב .העיסוקי! נכתב כי מנהל יחידה לפיקוח עירוני יעמוד בהצלחה בהשתלמויות
בנושא פיקוח עירוני וניהול צוות עובדי! ,ויהיה לו ניסיו מקצועי מוכח ומוצלח של חמש שני!
בעבודות פיקוח כקצי משטרה או כמפקח עירוני ברשות המקומית.
לפי קוב .העיסוקי! מומל .ג! כי מנהל יחידה לפיקוח על החנייה יהיה בעל תעודת בגרות ,יעמוד
בהצלחה בהשתלמות בנושא שימוש במערכת ממוכנת ,הפעלתה ועיבוד נתוני! המופקי!
באמצעותה ובהפעלת צוות עובדי! .עוד מומל .בקוב .כי יהיה לו ניסיו מקצועי מוצלח של
שלוש שני! בעבודה כפקח חנייה ברשות מקומית ובניהול צוות עובדי!.
על פי טופס השאלו האישי שמילא מר זיטו בעת תחילת עבודתו במועצה ,הוא בוגר  12שנות
לימוד ואינו עומד א באחת מהדרישות המומלצות לתפקיד מנהל יחידה לפיקוח עירוני ולתפקיד
מנהל יחידה לפיקוח על החנייה.
ראש המועצה הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי בעת המינוי של מר זיטו למנהל היחידה
לפיקוח עירוני פעלו במנגנו המועצה שני פקחי! בלבד ,ומטרת המינוי הייתה לעשות את מר
זיטו הפקח הבכיר הממונה על הפקח האחר .ראש המועצה הוסי כי לאחרונה נית למועצה
אישור למינוי ארבעה פקחי! ומנהל ממונה ,ולפיכ* היא תפרס! בקרוב מכרז למנהל הפקחי!,
ותנאי הס לתפקיד ייקבעו בהתא! להנחיות משרד הפני!.
האחראי לעובדי הניקיו
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
עובד א' התקבל לעבוד במועצה ביולי  2005בתפקיד "אחראי עובדי ניקיו " .מ"מ המזכיר הגזבר
של המועצה קבע כי דרגתו של עובד א' תהיה  8בדירוג האחיד )ויקבל החזר נסיעות חודשי קבוע
לפי מכסה של  1,000ק"מ(.
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
מכרטסת הנהלת חשבונות של סיעת הליכוד )"קופת הליכוד   ("2004עולה כי סיעת הבת שלה
בבאר יעקב העסיקה את עובד א' בתקופת הבחירות .על פי התמורה ששולמה לו לעומת שאר
הפעילי! נית ללמוד כי מילא תפקיד חשוב במסע הבחירות של מר ניסי! גוזל לראשות מועצת
באר יעקב.
עובד א' לא הגיב לפנייה שנשלחה אליו בנושא על ידי משרד מבקר המדינה.
ראש המועצה מסר בתשובתו בעניי זה כי אי בעצ! עיסוקו של אד! בפעילות פוליטית כדי למנוע
ממנו להתקבל לעבודה בשירות הציבורי ,והוא כלל לא ידע שעובד א' הועסק כפעיל בתקופת
הבחירות.
‡„·Ï·Â È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ‰„Â·ÚÏ Ï·˜˙‰Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÏÚ· Ï˘ Â˙ÂÎÊ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ
˘'‡ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ Ú„È ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙ÚË .ÔÈ„Î ,ÔÈ˜˙ ÍÈÏ‰· ‰È‰È ¯·„‰
‰È„˘ ,‰Ê ÔÈÈÚ· '‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰˜È˙˘‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÏÈÚÙÎ
.‰‡„Â‰Î
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˙‡¯Î˘ È
הבדיקה העלתה כי המועצה לא קבעה מכסת שעות נוספות ומכסת שעות כוננות חודשית ושנתית
לעובדי! שהועסקו בתפקידי ניהול ופיקוח ,א שלפי כללי מינהל ציבורי תקי ומטעמי יעילות
וחיסכו היה עליה להגביל את מספר השעות האמורות בהתחשב בי היתר במגבלות התקציב של
המועצה.
עובד א' קיבל תשלו! ה בעד שעות נוספות וה בעד שעות כוננות ללא הגבלה ,כלהל  :בחודשי!
מרסאפריליוני  2006שילמה לו המועצה עבור  126שעות כוננות בכל חודש; במאי  2006שילמה
לו עבור  84שעות כוננות .כמו כ שילמה לו בחודשי! אלו עבור  187 ,170 ,86ו 148.5שעות
נוספות ,בהתאמה.
פיקוח עירוני ופיתוח גני ונו
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
במאי  1995הגיעו מרכז השלטו המקומי בישראל ומרכז הסתדרות הפקידי! לכלל הסכ! בדבר
מסלולי קידו! לעובדי! המדורגי! בדרג המינהלי ברשויות מקומיות )להל  הסכ! מסלולי
קידו!( .ההסכ! נכנס לתוק בינואר  ,1997ומאז עודכנו ,שונו ונוספו תפקידי! במערכת
המוניציפלית .על פי הסכ! מסלולי קידו! ,הדרגה ההתחלתית של פקח עירוני היא  5בדירוג
האחיד.
עובד ב' התקבל לעבודה במחלקת ההנדסה של המועצה ביולי  2005בתפקיד "פיקוח ופיתוח גני!
ונו" .ע! קבלתו לעבודה קבע מ"מ המזכיר הגזבר של המועצה כי דרגתו תהיה דרגה  8בדירוג
האחיד ,הדרגה הגבוהה ביותר של פקח עירוני ברשות מקומית ,והיא גבוהה בשלוש דרגות
מהדרגה ההתחלתית של פקח עירוני ,שהיא הדרגה המתאימה לתפקידו.
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
לפי כרטסת הנהלת החשבונות של סיעת הליכוד בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו
באוקטובר  ,2003אשתו של עובד ב' הייתה פעילה מרכזית במטה הליכוד במערכת הבחירות
לראשות המועצה שהתקיימה באוקטובר .2003
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא היה מעורב בהליכי קליטתו של העובד,
ולתפקידה של אשתו במערכת הבחירות "לא הייתה כל נגיעה ולא נודע לה כל משקל בקליטתו".
עובד ב' לא הגיב לפנייה שנשלחה אליו על ידי משרד מבקר המדינה.
˙‡¯Î˘ È
 .1בהסכמי העבודה הקיבוציי! נקבע כי עובדי! המועסקי! בעבודות כפיי! )עבודות פיזיות(
זכאי! לתוספת עד  10%מהשכר המשולב )להל  תוספת מאמ .(.עובדי! בתפקידי פיקוח,
השגחה וניהול אינ! זכאי! לתוספת זו.
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נמצא כי מ"מ המזכיר הגזבר של המועצה קבע כי עובד ב' יקבל את תוספת המאמ .א שמתוק
תפקידו הוא עסק בפיקוח ,בהשגחה ובניהול ,ולא בעבודות פיזיות.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עובד ב' עוסק ג! בעבודות פיזיות שה
חלק בלתי נפרד מעבודתו ,א שבמסגרת עבודתו הוא עוסק בפיקוח.
 .2בסעי )54.4.6ב( ב"אוגד תנאי שירות  חובות וזכויות של העובדי! בשלטו המקומי"
שפרס! המרכז לשלטו מקומי בישראל ומחייב את כלל הרשויות המקומיות ,נקבע כי "תשלו!
החזר ההוצאות מותנה בכ* שלעובד רכב כשיר ומורשה בבעלותו המלאה" והוא בעל רישיו
נהיגה ברתוק לרכב זה .א! "הרכב רשו! על ש! ב זוג העובד ,על העובד להגיש הצהרת ב
הזוג שאי הוא מקבל ממקו! עבודתו השתתפות באחזקת רכב כלשהי".
מיולי  2005ועד יולי  2006קיבל עובד ב' כתוספת למשכורתו תשלו! עבור תחזוקת רכב לפי
מכסה של  1,000ק"מ בחודש ,א שבאותה עת לא היה לו רכב הרשו! על שמו )בנו הצהיר לפני
עור* די כי עובד ב' הוא המשתמש העיקרי ברכב הרשו! על שמו( או על ש! אשתו ,בניגוד לכללי
השירות של העובדי! בשלטו המקומי.
 .3הבדיקה העלתה כי המועצה לא קבעה לעובד ב' מכסת שעות נוספות ושעות כוננות חודשית
ושנתית :ביוני  2008קיבל עובד ב' תגמול בעבור  115.5שעות נוספות .נוס על כ* ,קיבל
בחודשי! שנבדקו )אפריליוני  (2008תשלו! חודשי קבוע בעבור  84שעות כוננות.
פקח במחלקת ההנדסה
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
עובד ג' החל לעבוד עבור המועצה בספטמבר  .2004רק באוגוסט  2005חתמה המועצה על הסכ!
אתו ,ולפיו היא ממנה אותו לפקח על העבודות שמבצעת חברת בנייה בתחומה .המשרה אוישה
בלא שהוגשה למשרד הפני! בקשה לאישור נחיצותה ובלא שהתקיי! מכרז לאיושה.
˙‡¯Î˘ È
.1

הסכ! מסלולי קידו! קובע כי דרגת העבודה ההתחלתית של פקח היא  5בדירוג האחיד.

 .2בהסכ! שנחת! באוגוסט  2005נקבע כי המועצה "מתחייבת להעסיק את העובד במועצה
החל מיו! ."1.9.04
נקבע בו כי משכורתו החודשית תהיה  19,245ש"ח ברוטו ,והוא יקבל החזר הוצאות אחזקת רכב
ל 700ק"מ בחודש והחזר הוצאות בגי מכשיר טלפו נייד עד  250ש"ח בחודש„·ÂÚ Ï˘ Â¯Î˘ .
‚' .‡ÏÈÓ˘ ‰¯˘Ó‰ ÈÙÏ Ï·˜Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ‰È‰˘ ¯Î˘‰Ó ‰Ú·¯‡ ÈÙ ‰È‰
 .3בסעי  193בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א 1950נקבע כי "חוזה ,כתב התחייבות...
ושיש בה! התחייבות כספית בש! המועצה ,לא יחייבוה אלא א! חתמו עליה! בש! המועצה,
בצד חותמת המועצה ,ראש המועצה וכ גזברה".
הבדיקה העלתה כי על ההסכ! מטע! המועצה מופיעה חתימה אחת בלבד לא מזוהה.
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 .4בספטמבר  ,2005כמה שבועות לאחר שנחת! ההסכ! ע! עובד ג' ,התבקשה חברת שירותי
ניהול שנתנה למועצה ייעו .בנושאי חשבונאות ,להנחות את חשבת השכר בדבר הכנת משכורת
לעובד .בחוות דעת מטע! החברה נאמר כי ההסכ! שנחת! ע! העובד "אינו עומד במבח
ההסכמי! הקיבוציי! החלי! על המועצה" ,כיוו שעליה לקבל אישור ממשרד הפני! בדבר
נחיצות המשרה ,וכיוו שנוהלי עבודתו חייבי! להתיישב ע! הוראות משרד הפני! .עוד קבעה
החברה בחוות הדעת כי השכר שנקבע לעובד גבוה "מעבר לכל מידה" מ השכר המותר.
לאחר שקיבלה המועצה את חוות הדעת היא לא נקטה שו! צעד לטיפול בליקויי! שהועלו בה.
בעניי תנאי שכרו של עובד ג' הסביר ראש המועצה בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא נקבע
"בשי! לב לסכומי! המשולמי! למפקחי! בפרוייקטי! של פיתוח בהיק זה ...בדיעבד מסכימה
המועצה כי משעה שהועסק הנ"ל על ידי המועצה כעובד מ המניי יש להתאי! את תנאי שכרו
למקובל במערכת המקומית .לאור זאת הפחיתה המועצה את שכרו" ,והיא "תפעל לעריכת
התחשבנות ע! העובד ולהשהות סכומי היתר ששולמו לו במהל* תקופת עבודתו".
 .5בפברואר  2006מינה ראש המועצה את עובד ג' למשרת פקח במחלקת ההנדסה .ג! משרה זו
אוישה בלא שהתקיי! מכרז .נקבע כי הוא יעסוק באכיפת חוקי עזר ויפקח על עבודות הפיתוח
המתבצעות באחד המתחמי! שביישוב .ראש המועצה הורה להוסי למשכורתו  800ש"ח תמורת
כל סו שבוע )שישישבת( בגלל מינויו לכונ שמטפל בכל הנוגע לחשמל ולתאורת רחובות
ביישוב .תוק המינוי היה עד ספטמבר .2006
 .6ב 1.2.06הורה מ"מ המזכיר הגזבר של המועצה לחשבת השכר שלה לשל! לעובד ג' בגי
"אחזקת רכב לפי  1,000ק"מ כולל ]הוצאות[ קבועות ולא כפי שנרש! בפרטי השכר ) 700ק"מ(
בתחולה ] 1.9.04 ÍÈ¯‡˙Óההדגשה של משרד מבקר המדינה[".
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
עובד ג' היה פעיל במערכת הבחירות לטובת סיעת "הליכוד" ולטובת מר ניסי! גוזל  ,שהתמודד
מטעמה לראשות המועצה .בכתבה מ 10.10.03באחד המקומוני! ,שעליה חתו! מנהל מטה
ההסברה של מר גוזל במערכת הבחירות ,מר אריה אפשטיי )ראו לעיל( ,נכתב כי בקלפי שהוצבה
בבית הספר "אגודתישראל" ,מ"הצד של מח"ל" ,הוא התמק! " ...כשהוא נעזר ב'כריש' הבחירות
הוותיק  ]עובד ג'[".
ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי לא היה מעורב בשו! דר* במינויו של
עובד ג' לתפקידו והוסי כי "טענה בדבר זיקה פוליטית לא ראוי כי תתבסס על ...כתבה
עיתונאית".
„¯„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È
לפי ההמלצות שבקוב .העיסוקי! ,על פקח הנדסה ברשות מקומית להיות בעל השכלה אקדמית
חלקית )השכלה של הנדסאי בניי או טכנאי בניי ( ,לעמוד בהצלחה בהשתלמות למפקחי בנייה
ולהיות בעל ניסיו מוכח ומוצלח של שלוש שני! לפחות כמפקח בנייה בחברת בנייה או ברשות
מקומית אחרת.
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על פי המסמכי! שנמצאו בתיקו האישי של עובד ג' ,הוא היה במש* כ 21שנה יו"ר מועצת פועלי
באר יעקב ,א* אינו בעל השכלה אקדמית של הנדסאי בניי או של טכנאי בניי  ,לא השתל!
כמפקח בנייה ולא עבד בתפקיד כזה.
מתא ומפקח על פיתוח באג הנדסה
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
עובד ד' החל בינואר  2005את עבודתו בתפקיד פקח במחלקת ההנדסה במועצה בדרגה  7בדירוג
האחיד .בתיקו האישי של העובד לא נמצא טופס בקשה למשרה פנויה.
ביוני  2006מינה מ"מ המזכיר הגזבר של המועצה את עובד ד' לתפקיד מתא! ומפקח על פיתוח.
מדובר במשרה שלא הייתה קיימת במועצה עד אותה עת .מ"מ המזכיר הגזבר קבע את תנאי שכרו
של עובד ד' כלהל  :דרגתו תהיה דרגה  8בדירוג המינהלי ;22הוא יקבל תשלו! בעבור  1,000ק"מ
בחודש ובעבור  50שעות נוספות לחודש )על פי דיווח( וישלמו לו בגי תוספת מאמ .בשיעור
 10%משכר היסוד שלו ,א שנקבע כי עובד המועסק בתפקיד פיקוח אינו זכאי לתוספת זו.
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
על פי כרטסת הנהלת החשבונות של הליכוד לתקופת הבחירות לרשויות המקומיות ,עובד ד' היה
פעיל במערכת הבחירות בתקופת הבחירות באוקטובר  2003במסגרת סיעת הליכוד שהתמודדה
בבחירות למועצה ואשר בראשה עמד מר ניסי! גוזל  ,ראש המועצה הנבחר.
עובד ד' לא הגיב לפנייה ששלח לו משרד מבקר המדינה.
ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי לא היה מעורב במינויו של עובד ד' ו"אי
כל קשר בי קליטתו במועצה לבי פעילותו במערכת הבחירות".
„¯„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È
בתיקו האישי של העובד לא נמצאו מסמכי! המעידי! על רמת השכלתו ועל ידיעותיו וכישוריו
לתפקיד .ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הכשרתו הפורמלית של עובד ד'
הינה  11שנות לימוד .מכא עולה כי אי בה כדי לעמוד א באחת מהדרישות לתפקיד פקח הנדסה
ברשות מקומית.

__________________
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פקח במחלקת ההנדסה
‡‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ
ביוני  2006מינתה המועצה את עובד ה' לפקח במחלקת ההנדסה בלי שקיבלה ממשרד הפני!
אישור בדבר נחיצות המשרה ובלא שקיימה מכרז כנדרש )בחודשי! ינואר 2004יוני  2006הועסק
עובד ה' כפקח במחלקת ההנדסה באמצעות חברת כוח אד!(.
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
על פי כרטסת הנהלת החשבונות של הליכוד לתקופת הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר
 ,2003במערכת הבחירות האמורה פעל עובד ה' לקידו! בחירתו של מר ניסי! גוזל לראש
המועצה.
עובד ה' לא הגיב לפנייה ששלח לו משרד מבקר המדינה.
˙‡¯Î˘ È
על פי הסכ! "מסלולי קידו!" ,הדרגה ההתחלתית של משרת פקח עירוני היא  5בדירוג האחיד
)ודרגה  8בשיא הוותק(.
ראש המועצה אישר ביוני  2006את תנאי שכרו של העובד כלהל  :דרגה  8בדירוג האחיד ,מכסת
קילומטרי! חודשית בס*  900ק"מ ושעות נוספות על פי דיווח  עד  50לחודש.
נקבעה לו אפוא דרגה הגבוהה בשלוש דרגות מזו שהייתה אמורה להיקבע לו על פי הסכ! מסלולי
הקידו!.
איוש משרות אחרות על רקע פוליטי
הבדיקה העלתה כי בתקופה הנסקרת התקבלו לעבודה במועצה  29עובדי! נוספי! ,בייחוד
עובדי! במשרות זוטרות )בעיקר עובדי ניקיו  ,סייעות ,מלווי הסעות ,מדריכי! בקייטנות ובשיעורי
עזר( או במשרות לתקופות מוגבלות )לדוגמה משרות הדרכה בקייטנות ומת שירותי עזר( ,שהיו
פעילי! )במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בשנת  (2003לטובת סיעת הליכוד והעומד
בראשה .23למרבית! שילמה המועצה שכר לפי מספר שעות עבודת! החודשיות.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מרבית המשרות שנוספו למועצה בשני!
אלו ,שמספר היה למעלה מ ,320היו משרות "זוטרות"" .כ* ,אות! בעלי 'זיקה פוליטית'
מסתכמי! בפחות מ 10%מהעובדי! שנקלטו במערכת במשרות אלו .אני סבור כי יש בנתו זה
בכדי להסיר את החשש בדבר מינויי! פוליטיי! כמגמה וכשיקול רלוונטי בקליטת עובדי
המועצה".

__________________
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‰Ï·˜ È‡˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÈÂÈÓÏ ¯˘˜· ˘˘Á‰ ÌÈÈ˜˙Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â

✯
¯Á‡Ï 2004 ˙˘Ó ‰ˆÚÂÓ· ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÏÏÂÎ ‰Ê ˜¯Ù
˘ÂÏ·˜˙‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ .Â˙ÚÈÒ Ï˘Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÚÒÓ· ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ Ì˙ÏÎ˘‰ .˘¯„Î Ê¯ÎÓ ‰ÓÈÈ˜˘ ‡Ï· ‰ˆÚÂÓ· ‰„Â·ÚÏ
.Ì¯Î˘ È‡˙ ˙ÚÈ·˜· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ ÂÏÚÂ‰Â ,ÂÏ·˜˙‰ Ô‰Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÂÓÈ‡˙‰ ‡Ï
·˘ÂÏ˘Î Ì‰˘ ÍÎÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì˙Â‡ Ï
·.¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ Ì˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ
ראש המועצה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש"המועצה ואני כעומד בראשה לא היינו
ואיננו ג! כיו! נקיי! מפגמי! ...את הפגמי! האמורי! הורתי להסיר ואנו פועלי! לתיקונ! כלפי
עתיד וככל שנדרש הדבר ג! למפרע .חלק לא מבוטל מנתוני! אלו יסודו באי ידיעה בחוסר
מודעות מספקת לרזי נוהל ודי  .ע! זאת ,לא נית להצביע על כוונת מכוו שניצבה בבסיס
הפגמי!" .ראש המועצה הוסי כי "אי בהתנהלות המועצה ובהתנהלותי אני משו! מעילה בחובת
הנאמנות כלפי הציבור ואי בה! בכדי לפגוע באמו הציבור .פנייה של המועצה השתנו בתקופת
כהונתי מבלי הכר והתקדמותה של המועצה בשני! האחרונות הינה נחשונית ,אוכלוסייתה גדלה,
חיצוניותה שופרה עד מאוד ,תשתיותיה פותחו ושופרו וקיימת בה התקדמות נחשונית בתחומי!
נוספי! כגו חנו* שרות לציבור ועוד .במהל* פעילות זו אכ נעשו שגיאות ונפלו פגמי! בה!
הודיתי אשר ראוי היה שלא ייפלו ואשר איני מקל בה! ראש .אלא שדומני כי בינ! לבי מעילה
באמו הציבור רב המרחק".

העסקת קרובי משפחה של נבחרי
כאמור ,על פי הנוהל לקבלת עובדי! לא יתמנה אד! לעובד ברשות מקומית אלא א! כ מדובר
במשרה פנויה שנקבעה בתק  ,וא! התפנתה משרה ,נית למלאה רק לאחר שהשר או ראש מינהל
השירות נתנו למועצה אישור בדבר נחיצות המשרה.
על המעונייני! להתקבל ליחידה ברשות מקומית למלא טופס שאלו אישי או טופס בקשה למשרה
פנויה אשר כולל בי היתר פרטי! בסיסיי! עליה! ,כגו אלה :פרטי! על בני משפחת! ,על
השכלת! ,על השתלמויות שהשתתפו בה  ,על מקומות עבודה קודמי! ועל קרובי משפחה
המועסקי! ברשות המקומית ,פרטי! הנוגעי! ל"קרובי משפחה המכהני! כחברי מועצת הרשות"
וכ פרטי! על אנשי! המכירי! אות! והממליצי! עליה! לתפקיד.
הטופס כולל סעי שבו נדרש האחראי לענייני העובדי! ברשות להצהיר כי בדק את הפרטי!
שצוינו בו וה! נמצאו נכוני! ,ולחתו! על הצהרתו.
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Â‡ÏÂÓ ‡Ï ÌÈÒÙË‰ ˙È·¯Ó· .˙‡Ê‰ ‰¯‰ˆ‰‰ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÒÙÂË ÌÂ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.„È˜Ù˙Ï ÌÈˆÈÏÓÓ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰
ארבעה עובדי! אשר התקבלו לעבודה בתקופה הנסקרת והועסקו שלא לפי הנוהל ה! קרובי
משפחה של מר מוטי זייפתי ,שכיה באותה העת כסג ראש המועצה )בתו ,אחותו ,אחיי של
אשתו ואשת גיסו(; שלושה אחרי! ה! קרובי משפחה של חבר המועצה מר משה זפרני )אשתו,
גיסתו ואשת אחיינו( .עובד אחר הוא גיסו של מר עמר! נעי! ,שכיה באותה העת כסג ראש
המועצה ,ועובדת אחרת היא בתו של מר אברה! בוסקילה ,שכיה באותה העת כחבר המועצה.
Â‡ÏÈÓ˘ ‰¯˘ÓÏ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÂÈÈˆ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ú˘˙Ó ‰Ú·˘ ÈÎ ‡ˆÓ
·.˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· Ô‰ÎÓ Ì˙ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ÈÎ ,‰„Â·ÚÏ Ì˙Ï·˜ ˙Ú
מר מוטי זייפתי הסביר בתשובתו מספטמבר  2009למשרד מבקר המדינה כי היישוב באר יעקב
הוא מקו! קט ביותר" ,אשר הקשרי! המשפחתיי! ]בו[ נוגעי! לכלל המשפחות ביישוב באשר
ישנה ערבוביה גדולה בקשרי! הנ"ל בי כול! וכ* יוצא שכל אחד קשור באופ ישיר ו/או עקי
לשאר וכאילו יש לו נגיעה ואול! לא כ* הוא הדבר .מדובר במקריות בלבד אשר אי מאחריה כל
מחשבה ו/או כוונה ו/או דרישה ל'סידור עבודה' ...כלל לא הייתה לי נגיעה בכח אד! בקבלת
עובדי! ו/או שיבוצ! לעבודה ו/או קביעת שכר!".
מר משה זפרני מסר בתשובתו מאוגוסט  2009למשרד מבקר המדינה כי לא היה לו שו! קשר והוא
לא הפעיל שו! מעורבות בהלי* קבלת לעבודה של רעייתו ואשת אחיינו .לגבי גיסתו הוא הסביר
בספטמבר  2009כי התקבלה לעבודה זמנית ועבדה כשלושה חודשי! ולא הייתה לו שו! נגיעה או
השפעה לגבי העסקתה.
מר עמר! נעי! מסר בתשובתו מאוגוסט  2009למשרד מבקר המדינה כי גיסו התקבל לעבודה ללא
ידיעתו .מר אברה! בוסקילה לא הגיב לפנייה ששלח לו משרד מבקר המדינה.
ראש המועצה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי קליטת! של העובדי! האמורי! לשירות
במועצה התאפשרה ,בי היתר ,משו! שאיש מה! לא ציי בטופס הבקשה למשרה הרלוונטית
נתוני! על זיקתו המשפחתית .ראש המועצה הוסי כי כל העובדי! האלה התקבלו לתפקידי!
זוטרי! במועצה ,ואי בינ! ובי קרובי משפחת! כל יחס של כפיפות או זיקה הנוגעי! לעבודה
במועצה.
ÏÎ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‡È‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ·Â „ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ ¯·„· Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï ,‰„Â·ÚÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÓ ˘¯„‰ Ú„ÈÓ‰
.Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ˘¯„ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ .‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯Á· Â‡ ÌÈ„·ÂÚ
˜·˙Ï·˜ Ï‰Â ÈÙÏ ‡Ï˘Â ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï
˙Ï·˜· Ì‰Ï ‰ÚÈÈÒ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ˙È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰˜ÈÊ‰ ÈÎ ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ ‰ÏÂÎÈ ÌÈ„·ÂÚ
.Â˙ÈÁ· ÏÚÂ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜ ÏÚ „ÈÙ˜˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÍÎ Ï˘· Ì‚ .‰„Â·Ú‰
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הפיקוח של משרד הפני על המועצה המקומית בנושא קבלת עובדי
הממצאי! שהועלו בדוח זה מלמדי! על מחדלי! בעבודתו של משרד הפני! בכל הנוגע לפיקוח
על העסקת העובדי! ועל השכר שנקבע לה!.
משרד הפני! לא היה ער לכ* שהמועצה קיבלה לשורותיה  בהתעלמות בוטה מהצווי! שבה!
נקבעו ההוראות לאיוש משרות פנויות   326עובדי! ,ובה! עשרות עובדי! בדרגות ניהול ופיקוח,
בלא מכרזי! )למעט שלושה( ובלא אישורי! של המשרד.
למעשה ,הכלי ששימש את משרד הפני!  בקרה באמצעות משרד רואי חשבו מטעמו  לא היה
יעיל ,מאחר שלא היה אפשר ללמוד באמצעותו על החריגות השיטתיות של המועצה מ הכללי!
בקבלת העובדי! לשורותיה.
לדוגמה ,משרד רואי החשבו לא דיווח שבשנת  2004התקבלו לעבודה במועצה המקומית כ70
עובדי! ,שלא לפי החלטת שר הפני! מפברואר  2004להקפיא קליטת עובדי! חדשי! ברשויות
המקומיות; משרד רואי החשבו לא ציי את אופ קבלתו לעבודה של ממלא מקו! מזכיר הגזבר
של המועצה וא לא את אופ קליטת! בעבודה של עובדי! אחרי! בתפקידי ניהול ופיקוח; הוא
ג! לא דיווח על תוספות השכר שניתנו למבקר המועצה ,למנהל מחלקת החינו* ולעוזר האישי
לראש המועצה ,שלא לפי המכרזי! שבה! זכו.
משרד הפני! לא השכיל לעמוד בעוד מועד על תנופת פיתוח התשתיות והבנייה למגורי! בשטח
שיפוטה של המועצה ,על הגידול המוא .של אוכלוסיית באר יעקב )מספר תושביה גדל פי שניי!
ויותר בפרק זמ של כחמש שני!( ועל שינויי! דמוגרפיי! ביישוב שבגינ! היה צור* להגדיל
לפחות חלק ממחלקות המועצה כדי לאפשר לה למלא את משימותיה הרבות בלי לפגוע ברמת
השירותי! שהיא נותנת לתושביה.
משרד הפני! התעל! מפניותיה של המועצה בשנת  ,2005המוזכרות בדוח זה ,שבה ביקשה
להקי! יחידה לפיתוח תשתיות ,ומפניות רבות שלה בדבר הצור* להגדיל את מצבת כוח האד!
במועצה ,עד אשר באפריל  2009הוא אישר את נחיצות של  106משרות ,שמרבית כבר אוישו זמ
רב קוד! לכ  ,בהלי* מנוגד לחוק שממנו התעל! משרד הפני!.
ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˘È„Î ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂÈ˘ ‰· ÏÏÂÁÏÂ ˙ÙËÂ˘‰ ‰¯˜·Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙È· ˜„· ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ
˘.˙ÂÈÂ˘¯· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È· ˙Â‚È¯Á ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÔÓÈ‰Ó Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÏÎÂÈ
משרד הפני! מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "התחשב בתנופת הפיתוח של המועצה ,א*
כדי לאשר תוספת כ"א ו/או שינוי אירגוני על המועצה היה להוכיח שיש לה מקורות תקציבי!
מאושרי! לתוספת המבוקשת ,דבר שלא נעשה .האישור שנית בשנת  2009היה רק לאחר
שהמועצה הוכיחה שיש תקציב מאושר לתוספת וקליטת העובדי! .עפ"י אישור משרד הפני!,
קבלת העובדי! הייתה צריכה להיות במכרז פומבי מאחר והעובדי! לא התקבלו בזמנו במכרז
כדי  .עוד הוסי משרד הפני! כי הוא מטפל "עתה" בהקמת "מער* מידע משות ע! הממונה על
השכר" באתר שיכלול "את מסגרת כ"א ברשות המקומית ,היק המשרות המאושרות בתקציב,
ביצוע )איוש( בפועל ,תלושי שכר של העובדי! ,כ* שנית יהיה לעקוב אחר השכר .כ יכלול
האתר את נושא המכרזי! לקבלת העובדי! הבכירי!".
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סיכו
ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜· ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙ Û˘Á ‰Ê ÁÂ„
ÔÈÈÚÏ ‰ÂÂ˘Ó‰ ¯·„ ,¯ÙÒÓ ÌÈ˘ Í˘Ó· ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â¯˘Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó .‰È˙Â¯Â˘Ï
Ï˘Î ‰È‰˘ „ÓÏÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ Úˆ·˙‰ ¯·„‰˘ ‰„·ÂÚ‰ .‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ
.Ì„‡‰ ÁÂÎ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· È˘ÓÓ
‰ˆÚÂÓ· ‰„Â·ÚÏ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ ¯˙ÂÈ· ¯ÂÓÁ ·ˆÓ‰
„È˜Ù˙Ï „·ÂÚ ÈÂÈÓ :ÌÈÏ‰‰ÓÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· Â‚¯Á˘ ˙Â·¯ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú
ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰¯˘ÓÏ „·ÂÚ ˙Ï·˜ ;„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ÈÙÏ Â‡ÏÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÂÏ ÔÈ‡˘
‰˜ÈÊ‰ ˙ÈÁ·-È‡ ;Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ „È˜Ù˙Ï ÌÈ„·ÂÚ ˙¯ÈÁ· ;ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡
‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ˙˜Ú‰ ;Ì˙¯ÈÁ·Ï Ì„Â˜ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÔÈ·Â „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÈ· ˙ÈËÈÏÂÙ‰
.‰ˆÚÂÓ È„·ÂÚÏ ÌÈ‚¯ÂÁ
,‡Â‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ 2009 ¯·Ó·Â· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯
‡Â‰Â ¯ÈÒ‰Ï ‰¯Â‰ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ‚Ù‰ ˙‡ ;ÌÈÓ‚ÙÓ ÌÈÈ˜ ÂÈ‰ ‡Ï ,‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰
.Ú¯ÙÓÏ Ì‚ - ¯·„‰ ˘¯„˘ ÏÎÎÂ „È˙Ú· ÌÂ˜È˙Ï ÌÈÏÚÂÙ ‰ˆÚÂÓ‰Â
„ÁÂÈÓ· ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂˆÚÂÓ‰ ÂˆÏ 26 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ÂÈÂˆ˘
˙Â¯È˘Ï Ì„‡ Ï·˜˙ Ì‡ ÂÈÙÏ ¯˘‡ ,1962-·"Î˘˙‰ ,(ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯È˘) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÈÓ Â‡ ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·È˜˘ ÈÓ ·ÈÈÁ ,ÂÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Â‡ ‰Ê ÂˆÏ „Â‚È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·
.ÌÏÂ˘˘ ÌÂÎÒ ÏÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ,˙¯ÂÎ˘Ó ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰¯Â‰˘
ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÈÎ ‰¯˙È ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙˘¯„ ‰ˆÚÂÓ‰
˙‡ ˜„‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‰È ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰Ï·˜
.Â˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ˙Ó ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÏÈÚÙÓ ‡Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰
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מועצה מקומית ג'דידה מכר
רישוי עסקי ומפעל המי
תקציר
תחו שיפוטה של המועצה המקומית ג'דידהמכר )להל  המועצה( משתרע על פני
כ 8,974דונ .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנתה אוכלוסיית ג'דידה
מכר ביוני  2009כ 18,300נפש ,מה כ 91.3%מוסלמי והשאר נוצרי .במדד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ ,2006שמדרג את רמת החברתיתכלכלית של
הרשויות המקומיות באשכולות בי  1ל 1) 10היא הרמה הנמוכה ביותר( ,מדורגת
המועצה באשכול .12

פעולות הביקורת
בחודשי ינואריוני  2009קיי משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות המועצה
בנושא רישוי עסקי שפועלי בתחומה ,הפיקוח עליה ואכיפת דיני רישוי עסקי.
עוד בדק משרד מבקר המדינה את ניהול מפעל המי.

עיקרי הממצאי
רישוי עסקי ,פיקוח עליה ,ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקי
לרישוי עסקי בתחו השיפוט של המועצה אחראית מחלקת תברואה ורישוי
עסקי שבמועצה )להל  המחלקה(.
בשנת  2009פעלו בתחו השיפוט של המועצה  161עסקי טעוני רישוי שהיו ידועי
למחלקה 148 .מה  כ  92%פעלו ללא רישיו עסק ,והמחלקה לא ניהלה לה
תיקי.
בשני  20092006העבירה המחלקה לנותני האישורי )הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה ,שירותי הכבאות ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות( את מעט
__________________
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הבקשות שהוגשו לה ,א* לא הקפידה לשמור מסמכי הנוגעי לבקשות ולתוצאות
הטיפול בה.
המחלקה אינה מנהלת לכל עסק כרטיס ממוחשב הכולל פרטי על העסק )להל 
כרטיס עסק( ועל הלי* הרישוי ,כגו מועד ההעברה של הבקשות לרישיו עסק
לנותני האישורי .למחלקה לא היה מידע על  14עסקי טעוני רישוי לפי צו רישוי
עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה) 1995להל  צו הרישוי( ,שצוינו ברישומי
מחלקת הגבייה וכול פעלו ללא רישיו.
בתחו השיפוט של המועצה פועלי רפתות ודירי לגידול בקר וצא; לפעילות של
עסקי אלה יש השפעה על איכות הסביבה ,מאחר ששפכיה עלולי לחלחל
למאגרי מי התהו ,לזה אות ולגרו לזיהו סביבתי ולסכ את בריאות הציבור.
המועצה לא אכפה את הוראותיו של החוק על העסקי לגידול בעלי חיי.
המחלקה לא קיימה פיקוח שיטתי על העסקי טעוני הרישוי ,בעיקר פיקוח תברואי
על עסקי מזו ,ולא קיימה פעולות פיקוח אחרות המתחייבות על פי הסמכות הנתונה
בידיה .עוד נמצא כי המועצה לא נקטה צעדי אכיפה כלשה כמתחייב מהחוק נגד
בעלי עסקי שניהלו את עסקיה ללא רישיו עסק .המועצה גילתה אזלת יד
והתרשלות חמורה באכיפת חובת רישוי עסקי.

ניהול מפעל המי
הפער בתקציב הרגיל של המועצה בי ההכנסות להוצאות הנוגעות לניהול הכספי של
מפעל המי ,הסתכמו בארבע השני  2006עד  2009בגירעו תפעולי נצבר של כ3.2
מיליו ש"ח.
המועצה לא ניהלה את מפעל המי כמשק סגור .בפועל היה הגירעו בארבע השני
האמורות גבוה יותר מהאמור לעיל ,מאחר שהוצאות אחרות הנוגעות למפעל המי,
כגו משכורות והוצאות תחזוקה וחשמל ,נזקפו כהוצאה במסגרת סעיפי תקציב
הנכללי בפעולות כלליות של המועצה.
בשני  2007ו 2008היה במועצה פחת מי גדול ,שהסתכ בכ 470,993מ"ק
ו 523,250מ"ק ,כסדר השני ,שה  29%ו 32%בהתאמה מכמות המי שרכשה
המועצה מחברת "מקורות" ,הדבר גר למועצה בשני אלה הפסדי כספיי
בסכו כולל של כ 2,635,000ש"ח ,וזאת בנוס .על בזבוז מי .בשנת  2009הגיע
הפחת במי ל 359,602מ"ק )כ.(23%
שיעורי הגבייה של אגרת צריכת המי שנגבו בשני  2006עד  2009היו נמוכי  בי
 19%ל 25%מהסכומי שעמדו לגבייה  ועקב זאת היו יתרות הפיגורי בסו.
דצמבר  2009כ 16מיליו ש"ח ,סכו ששיעורו כ 325%מהחיוב השנתי .המועצה
לא נקטה אמצעי יעילי ונמרצי לגביית חובות אלה מהצרכני.
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סיכו והמלצות
הביקורת העלתה כי מרבית העסקי טעוני הרישוי שבתחו שיפוטה של המועצה
פעלו ללא רישיו עסק וא .לא נוהלו לה תיקי.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את היעדר האכיפה על ידי המועצה ואת
התעלמותה מפעילות של עסקי בתחומה ללא רישיונות עסק .נוכח מספר הרב
של העסקי הפועלי בתחומה א .שלא ניתנו לה אישורי של נותני האישורי
עליה לפעול ללא דיחוי ובכל האמצעי המינהליי והשיפוטיי העומדי לרשותה
כדי לאכו .את הוראות החוק.
בנושא ניהול מפעל המי עולה תמונה של בזבוז מי כתוצאה מפחת מי גבוה ,דבר
שגר ג להפסדי כספיי למועצה.
שיעורי הגבייה של אגרת צריכת המי היו נמוכי מאוד ,ועקב זאת נצברו עד סו.
 2009חובות בס* של כ 16מיליו ש"ח ,בלי שהמועצה פעלה נמרצות לגביית חובות
אלה.
משרד מבקר המדינה העיר למועצה כי עליה לתת את הדעת לפחת הגדול במפעל
המי ולאתר את הסיבות לכ* ,ולפעול על מנת לצמצ את ההפסדי הכספיי
הכבדי הנגרמי לה ,וכ שעליה לפעול ללא דיחוי ובאמצעי נמרצי להגברת
גביית אגרת צריכת מי על מנת לצמצ את יתרות הפיגורי הגבוהות.

♦
מבוא
המועצה המקומית ג'דידה מכר )להל המועצה( הוקמה בשנת  1989כתוצאה מאיחוד של שתי
המועצות המקומיות ג'דידה ומכר וכלולי בה שני היישובי ג'דידה ומכר .שטח השיפוט של
המועצה משתרע על פני כ  8,974דונ .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל
הלמ"ס( מנתה אוכלוסיית ג'דידה מכר ביוני  2009כ  18,300נפש ,מה כ  91.3%מוסלמי
והשאר נוצרי .במדד של הלמ"ס מ  2006שמדרג את רמת החברתית כלכלית של הרשויות
המקומיות באשכולות בי  1ל  1) 10היא הרמה הנמוכה ביותר( ,מדורגת המועצה באשכול .22
ראש המועצה מר מוחמד שאמי נבחר בבחירות שהתקיימו בנובמבר .2008
בחודשי ינואר יוני  2009בדק משרד מבקר המדינה במועצה את פעולותיה בכל הנוגע לרישוי
עסקי שפועלי בתחומה ,הפיקוח עליה ואכיפת דיני רישוי עסקי .כמו כ בדק משרד מבקר
המדינה את ניהול מפעל המי.
__________________
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רישוי עסקי ,פיקוח עליה,
ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקי
חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ) 1968להל החוק( ,והתקנות והצווי שהותקנו על פיו ,מסדירי
את נושא רישוי של עסקי .נקבעו בה בי השאר סוגי העסקי טעוני הרישוי ,סוגי רישיונות
העסק ,התנאי למת רישיונות והמורשי לקביעת ,וכ הדרכי לאכיפת החוק על מי שמנהלי
עסק טעו רישוי ללא רישיו או שלא על פי התנאי שנקבעו בו.
בחוק נקבע כי שר הפני רשאי לקבוע בצווי אילו עסקי יהיו טעוני רישוי ולהגדיר ,כדי
להבטיח את קיו המטרות שקבע החוק .עוד נקבע שהוצאת הצווי טעונה התייעצות ע השר
הנוגע בדבר על פי מטרות הרישוי :להבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי ומטרדי
יש להתייע ,ע השר לאיכות הסביבה; למניעת סכנות לשלו הציבור והבטחה מפני שוד
והתפרצות שר המשטרה )כיו השר לביטחו הפני(; להבטחת בטיחות של הנמצאי במקו
העסק או בסביבתו שר העבודה והרווחה ;3למניעת סכנות של מחלות בעלי חיי ומניעת זיהו
מקורות מי בחומרי הדברה ,בדשני או בתרופות שר החקלאות; להבטחת בריאות הציבור,
לרבות תנאי תברואה נאותי שר הבריאות .מטרות נוספות שנקבעו בחוק ה קיו הדיני
הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי כבאות.
בצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה ) 1995להל צו הרישוי( ,שהוציא שר הפני
מכוח סמכותו האמורה ,פורטו העסקי טעוני הרישוי לפי מטרות הרישוי העיקריות שלה .בצו
הרישוי נקבע כי העסקי האמורי טעוני רישוי ג למטרת קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה
ולשירותי כבאות.
בחוק נקבע כי רשות הרישוי לעסק טעו רישוי בתחו השיפוט של רשות מקומית היא ראש
הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ ./על פי החוק ,לא תית רשות רישוי רישיו לעסק טעו
רישוי ,אלא א כ נית לכ /אישור )להל אישור מוקד( מאת השר או השרי שעמ יש
להתייע ,בקשר לקביעתו של עסק כעסק טעו רישוי בצו הרישוי ,או מאת מי שהשרי הסמיכו
לכ) /להל נותני האישורי( .הבקשה לרישיו עסק תוגש לרשות הרישוי ,וזו א לא החליטה
לדחותה תעביר אותה לנותני האישורי לקבלת אישור המוקד.
עוד נקבע בחוק כי רשות הרישוי ונותני האישורי רשאי להתנות את מת הרישיו או האישור,
לפי העניי ,בתנאי שיש לקיימ )קוד למת הרישיו או לאחריו( ,וה רשאי להוסי 0תנאי
לרישיו שנית .והכול כדי לקד את מטרות הרישוי.
החוק קובע כי רישיו יינת לתקופה שאינה מוגבלת מראש ,א /מסמי /את שר הפני לקבוע
תקופת תוק 0לרישיו של סוג עסקי פלוני ,ובלבד שלא תפחת משנה .בתוספת הראשונה לתקנות
רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א ) 2000להל תקנות הרישוי( ,הוגדרו סוגי של עסקי
טעוני רישוי ,אשר לניהול תית רשות הרישוי רישיו תקופתי ,ונקובה תקופת תוק 0הרישיו
)להל התוספת הראשונה(.
לרישוי עסקי בתחו השיפוט של המועצה אחראית מחלקת תברואה ורישוי עסקי שבמועצה
)להל המחלקה( .מתפקידה של המחלקה להבטיח את מילוי הוראות החוק ,התקנות והצווי
שהותקנו על פיו ואת מילוי התנאי למת רישיונות עסק שקבעו המחלקה או הוועדה המקומית
__________________
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)מרחבית( לתכנו ולבנייה גליל מרכזי )להל הוועדה המקומית( ואיגוד ערי לשירותי כבאות
גליל מערבי עכו )להל רשות הכבאות( או נותני האישורי.
לפי נתוני המחלקה פעלו בדצמבר  2009בתחו שיפוטה של המועצה  161עסקי טעוני רישוי68 .
מה )כ  (42%עסקו בתחו המזו ,ובה :חנויות לממכר מזו ,מסעדות ומזנוני ,קיוסקי
ואטליזי.

הטיפול בבקשות לרישיו עסק
תקנות הרישוי מפרטות הוראות ותנאי ,בי היתר בנושאי אלה :אופ הגשת הבקשה לרישיו או
להיתר זמני; המסמכי שיש לצר 0לבקשה; סמכות רשות הרישוי שלא לקבל בקשה שחסרי בה
מסמכי שהתקנות מחייבות את צירופ; מת אישור בכתב על קבלת הבקשה וחובתה של רשות
הרישוי לנמק סירוב להעניק רישיו או היתר זמני; קציבת מועדי לפעולות האלה (1) :העברת
הבקשה מרשות הרישוי לנות אישור; ) (2מת תשובתו של נות האישור; ) (3מת החלטה של
רשות הרישוי בדבר הבקשה ,וכ חובת ההנמקה של רשות הרישוי כאשר היא מסרבת להעניק
רישיו או היתר זמני.
לכל עסק טעו רישוי שבעליו מגיש בקשה לרישיו עסק ,מנהלת המחלקה תיק ובו מתויקי
מסמכי הנוגעי לאותו עסק )להל תיק רישוי( .מאיד ,/המחלקה אינה מנהלת לכל העסקי
רישו ממוחשב )להל כרטיס עסק( שכולל פרטי על העסק ,כגו ש העסק ,כתובתו ,תחו
פעילותו ,ומספרו הסידורי על פי צו הרישוי ,וכ מידע על הלי /הרישוי שלו ומצב הטיפול
בבקשות לרשיו עסק ,כגו מועד העברת הבקשה לנותני האישורי למיניה .כרטיס העסק אמור
לתעד את תשובותיה של הגופי האמורי ,וכ לפרט א נית לעסק רישיו ומה סוגו .המידע
בכרטיס העסק אמור להתאי למידע ולמסמכי שנמצאי בתיק הרישוי.
ÍÂ˙Ó 148) ‰Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰˘ ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 92%-Î 2009 ˙˘ ÛÂÒ· ,‰˜ÏÁÓ‰ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ
‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ .ÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ÂÏ‰Â ‡Ï Û‡Â ˘¯„Î ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ (ÌÈ˜ÒÚ 161
‡È‰ ¯ÂÓ‡ÎÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜· ‰Ï Â˘È‚‰˘ ÌÈ˜ÒÚ· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ ÌÂ˘È¯ ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰
ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù ‰È„È· ÔÈ‡ ÍÎ Ï˘·Â ·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ‰Ï‰È ‡Ï
.ÈÂ˘È¯ ÌÈÂÚË‰
נמצא כי מספר הבקשות שהועברו בשני  2009 2006אל רשות הכבאות ,הוועדה המקומית,
משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ומשטרת ישראל היה קט ביותר ,וכי גורמי אלה טיפלו
בכל הבקשות שהועברו אליה .בדיקת מסמכי הנוגעי ל  13העסקי שפעלו ברישיו )כ 8%
מהעסקי( העלתה כי המחלקה לא טיפלה ברוב הבקשות לרישיו עסק שהגישו בעלי עסקי
כנדרש בדיני רישוי עסקי.
ÌÈÂÚË‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ˜È˙ Ï‰Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯È„Î ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘˜· ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÎÓÒÓ Ì‰· ¯ÂÓ˘ÏÂ ,ÈÂ˘È
˘˙˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ È˘˜·Ó ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÚ .Ì‰È˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÎÂ
.ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Â‡ÈˆÓÈ
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לצור /גביית ארנונה מנהלת מחלקת הגבייה של המועצה מאגר מידע ממוחשב ,ובו רשומי כלל
הנכסי שקיימי בתחו שיפוטה ,לרבות העסקי שפועלי בשני היישובי המרכיבי את
המועצה.
השוואה שעשה משרד מבקר המדינה במועצה בי רישומי מחלקת הגבייה ובי רישומי מחלקת
רישוי עסקי העלתה כי במחלקה לא נרש כל מידע על  14עסקי טעוני רישוי לפי צו הרישוי
שצוינו ברישומי מחלקת הגבייה ,וכול פעלו ללא רישיו.
Ï˘ ˙ÙËÂ˘ ‰¯·Ú‰Ï ÌÈÏ‰ Ú·˜˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯˜· ‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ,‰˜ÏÁÓÏ ˙ÂÂ˘‰ ‰È˙Â˜ÏÁÓÓ ÈÂ˘È¯ ÈÂÚË ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ Ú„ÈÓ
.‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ·˜ÚÓÂ

תכנו ובנייה
בסעי)1 0א( לחוק נקבע" :שר הפני רשאי לקבוע בצווי עסקי טעוני רישוי ולהגדיר ,כדי
להבטיח בה מטרות אלה או מקצת (6) ... :קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות" .סעי)2 0ג( לצו הרישוי קובע" :עסק מ המפורטי בתוספת הראשונה טעו רישוי ג
למטרות קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי כבאות" .בתוספת מפורטי העסקי
טעוני הרישוי לפי מטרות הרישוי העיקריות שלה .לפיכ ,/על רשות הרישוי לבדוק במסגרת
הליכי רישוי העסק א המבנה שינוהל בו העסק נבנה על פי היתר בנייה ובהתא לתנאי ההיתר,
וא השימוש בו תוא את התכניות החלות על השטח על פי די ,ועליה להביא בחשבו את
תוצאות הבדיקה בעת ההחלטה בדבר מת הרישיו.
במסגרת הליכי אישור רישיו העסק ,המחלקה אמורה להעביר את הבקשות לרישוי עסק לוועדה
המקומית ,כדי לוודא שהוועדה נתנה היתר בנייה למבנה שבו מנוהל העסק ,וכ שהשימוש במבנה
תוא את התכניות החלות עליו על פי די.
כפי שנמסר לעובדי משרד מבקר המדינה על ידי מנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקי ,בשני
 2006עד  2008העבירה המחלקה לוועדה  21בקשות; בבדיקת מעקב של משרד מבקר המדינה
מאפריל  2010נמצא שבעקבות הביקורת הועברו בשנת  2009לוועדה  6בקשות .לא נית היה
לאמת נתו זה מאחר שהמחלקה לא הקפידה על שמירת המסמכי הנוגעי לבקשות ולתוצאות
הטיפול בה .הבדיקה בוועדה העלתה כי היא אישרה  13בקשות להיתר בנייה ,כול למבני
חקלאיי ,במסגרת הלי /רגיל של טיפול בהוצאת היתר בנייה ,ולא במסגרת טיפול בבקשות
לרישיו עסק.
˙Â˘˜·‰ ÏÎ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ¯È·Ú‰Ï ‚‡„˙ ‰˜ÏÁÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ÏÂ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ ,‰Ï‡ ˙Â˘˜· ÈÎÓÒÓ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï

שירותי הכבאות
כאמור נקבע בחוק כי אחת ממטרות רישוי העסקי היא להבטיח את קיו הדיני הנוגעי
לשירותי כבאות .על פי חוק שירותי כבאות ,התשי"ט  ,1959על רשות הכבאות ,בי היתר,
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להבטיח ,לקיי ולתא את כל הסידורי הדרושי למניעת דלקות ולכיבוי .חוק רישוי עסקי
הסמי /את שר הפני להתקי לעסקי טעוני רישוי או לסוגי מה תקנות כדי להבטיח
סידורי נאותי למניעת דלקות בחצרי העסק ובסביבותיה ולכיבוי ,ובכלל זה לחייב להחזיק
ציוד ,מתקני וחומרי לכיבוי דלקות.
סעי)6 0ד( לתקנות הרישוי קובע כי א מת רישיו לעסק טעו בדיקה של גור נוס ,0כגו איגוד
ערי לכבאות ,תעביר לו רשות הרישוי את הבקשה ואת המסמכי שציר 0לה המבקש .המחלקה
הייתה אמורה אפוא להעביר לרשות הכבאות את הבקשות לרישיו עסק של אות סוגי עסקי
טעוני רישוי שחובה להעביר לרשות הכבאות לצור /קבלת אישורה.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במועצה נמצא כי המחלקה לא טיפלה ברוב המכריע של
העסקי טעוני הרישוי המחייבי בדיקה של רשות הכבאות .בשני  2008 2007העבירה המחלקה
לבדיקתה של רשות הכבאות רק  12בקשות של עסקי מתו 161 /העסקי טעוני הרישוי .בבדיקת
מעקב של משרד מבקר המדינה מאפריל  2010נמצא שבעקבות הביקורת הועברו בשנת 2009
לרשות הכבאות  18בקשות.
הבדיקה העלתה כי בי העסקי שפעלו בשנת  2009ללא אישור של רשות הכבאות נכללי
חמישה עסקי בתחו המזו )שתי מאפיות ,שני מזנוני ומסעדה( שהפוטנציאל להיווצרות
דלקות בה ,להתפשטות ולסיכו חיי אד ,הוא ברמה גבוהה )רמה .4(4
¯È·Ú‰ÏÂ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ·˜˘,·˙Î· ˙Â·Â˘˙ ‰ÓÓ Ï·˜Ï ‚Â‡„ÏÂ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì‰È˙Â
·˙ÚÈÓÏ ,ÔÈ˜˙‰Ï Â‡ ,˜ÈÊÁ‰Ï ˙Â˜Ï„Ï ‰Â·‚ Ï‡ÈˆËÂÙ ÌÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÏÚ˘ „ÂÈˆÏ Ú‚Â
„Ï˘ ‰˙·ÂÁ .Ì˙Â‡ „˜ÂÙ˘ Ï‰˜‰Â Ì‰È„·ÂÚ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ Ì‰È˜ÒÚ· ˙Â˜Ï
,˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÂÏ·˜È ˙Â˜Ï„Ï ‰Â·‚ Ï‡ÈˆËÂÙ ÈÏÚ· ÌÈ˜ÒÚ˘ ‡„ÂÂÏ ‰ˆÚÂÓ‰
.˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈÓÏ ÌÈ˙Â‡ ÌÈ¯Â„ÈÒ ÁÈË·‰Ï È„Î

משרד הבריאות
על פי צו הרישוי לא יינת רישיו לעסקי שמשויכי לקבוצה "בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה" ,וכ
עסקי שעוסקי בתחו המזו ,כגו מסעדות ,קיוסקי ובתי קפה ,אלא א כ שר הבריאות או מי
שהוא הסמי /לכ /נת אישור לבקשה.
המחלקה אמורה להעביר ללשכה המחוזית של משרד הבריאות בעכו את הבקשות לרישיו עסק
שצו הרישוי מחייב לקבל עבור אישור מוקד ממשרד הבריאות.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במועצה נמצא כי המחלקה לא טיפלה ברוב העסקי שצו
הרישוי מחייב לקבל עבור את אישור משרד הבריאות ,וכי המחלקה לא הקפידה על רישו מדויק
על עסקי אלה וכאמור לא ניהלה מאגר מידע ממוחשב.
בשני  2006עד  2008העבירה המחלקה לטיפול משרד הבריאות  43בקשות לרישוי עסק
)בממוצע כ  14בקשות בשנה( ,א /לא הקפידה על שמירת המסמכי הנוגעי לאות בקשות ועל
תיעוד תוצאות הטיפול בה .יצוי כי משרד הבריאות אישר באות שני רק  13בקשות ,דהיינו
__________________

4

ברשות הכבאות מסווגי עסקי לפי ארבע רמות סיכו )מ 1עד  ,(4ורמה  4היא הגבוהה שבה.
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בממוצע כ  4בקשות בשנה .מגישי יתר הבקשות לא עמדו בתנאי משרד הבריאות ,ובפועל פעלו
ללא רישיו עסק .בבדיקת מעקב של משרד מבקר המדינה באפריל  2010נמצא שבעקבות
הביקורת הועברו בשנת  2009לטיפול משרד הבריאות  35בקשות.
Ï·˜ÏÂ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÂ˙‰ ‡ÂÏÓ ‰È„È· ÂÈ‰È˘ È„Î ˙Â˘˜·Ï Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰
È‡˙ ˙ÁË·‰Ï ˙ÈÁ¯Î‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ .˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ˜ÒÚ‰
˙·¯.ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡· ÌÈ˙Â‡ ‰‡Â

המשרד להגנת הסביבה
על פי צו הרישוי לא יינת רישיו לעסקי שפעילות פוגעת באיכות הסביבה ועלולה ליצור
מפגעי ומטרדי ,כגו עסקי בתחומי הדלק והאנרגיה ,גידול בעלי חיי ,תעשייה ,מלאכה,
ועסקי מסוימי בתחו המזו ,אלא א כ השר לאיכות הסביבה )להל המשרד להגנת
הסביבה( או מי שהוא הסמי /לכ /נת אישור לבקשה.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי המחלקה לא טיפלה ברוב המכריע של העסקי
המחייבי אישור של המשרד להגנת הסביבה ,ולא הקפידה על רישו מדויק במאגר מידע
ממוחשב על עסקי אלה שבתחו השיפוט של המועצה.
בשני  2006עד  2008העבירה המחלקה לטיפול המשרד להגנת הסביבה רק  13בקשות ,א /לא
הקפידה על שמירת המסמכי הנוגעי לאות בקשות ועל תיעוד תוצאות הטיפול בה .בשנת
 2009הועברו ,בעקבות הביקורת 12 ,בקשות.
Ï·˜ÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ .˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ˜ÒÚ‰ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ˙‡ ÏÂ˜˘Ï È„Î ,˙Â˘˜·Ï Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰
.ÌÈ˙Â‡ ‰·È·Ò ˙ÂÎÈ‡ È‡˙ ˙ÁË·‰Ï ˙ÈÁ¯Î‰ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ

עסקי גידול בעלי חיי
אחד ממקורות הפרנסה של התושבי המתגוררי בתחו השיפוט של המועצה הוא גידול בקר
וצא ברפתות ובדירי.
לעסקי גידול בעלי חיי השפעה על איכות הסביבה ,מאחר שבעלי החיי מייצרי שפכי ואשפה
שעלולי לחלחל למי התהו ולגרו לזיהומי חמורי למקורות המי ולקרקע ולסכ את בריאות
הציבור .הסכנה לסביבה חמורה יותר בחור 0עקב מי הגשמי שעלולי לפזר את השפכי
והאשפה.
הפעלת עסקי לגידול בעלי חיי טעונה על פי החוק אישור של כמה גורמי כמפורט להל:
בסעי)1 0א( לחוק נקבע" :שר הפני רשאי לקבוע בצווי עסקי טעוני רישוי ולהגדיר ,כדי
להבטיח בה מטרות אלו או מקצת (1) :איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי ומטרדי...
) (4מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי וזיהו מקורות מי בחומרי הדברה ,בדשני או
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בתרופות ".בסעי)1 0ב( לחוק נקבע" :הייתה אחת ממטרות הרישוי מטרה כמפורט להל ,טעו
הצו התייעצות ) (1בסעי 0קט )א( ) (1ע השר לאיכות הסביבה (4) ...בסעי 0קט )א( ) (4ע
שר החקלאות".
על פי הוראותיו של צו הרישוי ,עסק של גידול בעלי חיי וטיפול בה טעו רישוי .מת רישיו
עסק בתחו גידול בעלי חיי מותנה באישורי מוקדמי של השר להגנת הסביבה ושל שר
החקלאות ,וכ בקיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי הכבאות .כל אחד מהגורמי
האמורי רשאי להתנות תנאי ולקבוע מועד לביצוע ,או לקבוע תנאי מוקדמי שעל מבקש
הרישיו למלא לש קבלת האישור המבוקש.
א 0על פי שחלק מהתושבי עוסקי בגידול בקר וצא ,וכאמור גידול בעלי חיי כאלה טעו
רישיו עסק ,לא היה בידי המועצה מידע על רפתות ודירי בתחומה ,כמ1ת ,פיזור ובעליה.
ממילא עסקי אלה לא נכללו במאגר המידע של המחלקה.
מנתוני שאספה המחלקה לפי בקשת משרד מבקר המדינה עולה כי בשנת  2009פעלו בתחו
השיפוט של המועצה שישה רפתות ודירי שבה מגדלי מאות ראשי בקר וצא.5
הבדיקה העלתה כי בעלי העסקי המגדלי בעלי חיי לא הגישו למועצה בקשות לרישיו עסק,
ועקב כ /עסקי אלה מנוהלי זה שני רבות ללא רישיו עסק וללא כל האישורי הדרושי על פי
החוק .המועצה ג לא נקטה נגד פעולות לאכיפת החוק.
Ï˘ Ì‰ÈÏÚ· ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂ„È‚ ÈÎÂ ,ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡Ï ˜ÒÚ ˙ÂÂÈ˘È¯ ˙¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ È˜ÒÚ
·,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ‡Ï·Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÌÈÈÁ ÈÏÚ
‰Ï‡ ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ .¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈÎÒÓ‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÚ‚ÙÓ ¯ˆÂÈ
ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ˜Ê ÌˆÓˆÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ ‰ÎÒ ÚÂÓÏ ‰ÈÂ˘Ú
˘.‰Ï‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ

חידוש רישיונות עסק
בפרק ח' לתקנות הרישוי נקבעו הוראות לחידוש רישיו זמני או תקופתי .בסעיפי  26ו  27נקבע
כי עד  90יו לפני תו תוקפו של רישיו עסק ,תודיע על כ /רשות הרישוי לנות האישור; בתו/
 60יו מיו שקיבל את ההודעה ,על נות האישור להודיע לרשות הרישוי על מת אישור לחידוש
רישיו העסק ועל תנאיו ,או על סירובו לחידוש רישיו בצירו 0נימוקי ,או על תנאי מוקדמי שעל
בעל העסק למלא לצור /קבלת אישור לחידוש רישיו העסק או היתר זמני .כמו כ ,בסעי)27 0ב(
נקבע כי א לא השיב נות האישור בפרק הזמ שנקבע לכ /כאמור לעיל ,יראו אותו כמי שנת
היתר זמני ,ובמקרה זה על רשות הרישוי להודיע לנות האישור שהמועד האחרו למת אישור
חל.0
__________________
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בסעי)28 0א( לתקנות הרישוי נקבע כי לא יאוחר מ  14יו מהמועד הקבוע לתו תוקפו של
רישיו תקופתי או זמני ,רשאית רשות הרישוי לפעול באחת הדרכי האלה :תית לבעל העסק
רישיו ותקבע את תנאיו; תודיע לבעל העסק על סירובה לתת רישיו בצירו 0נימוקי; תית לבעל
העסק היתר זמני תו /פירוט תנאיו ומועד ביצוע ,או תודיע לו על תנאי מוקדמי שעליו למלא
לקבלת היתר זמני או רישיו .א לא תודיע רשות הרישוי לבעל העסק על החלטתה כאמור לעיל,
על פי סעי)28 0ב( יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אחת
מתו תוק 0רישיו העסק.
מעיו במסמכי המחלקה עולה כי תוקפ של שישה רישיונות עסק תקופתיי פג זמ רב קוד
הבדיקה ,בלא שהמועצה הודיעה לבעל העסק על עמדתה בנוגע לחידוש רישיו עסק ,כנדרש על
פי סעי)28 0א( לתקנות הרישוי.
˙Â˜˙Ï 28-Â 27 ÌÈÙÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ „ÂÚ .‰ÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ Ì‰È˙ÂÂÈ˘È¯ ˘Â„ÈÁÏ Ú‚Â· ÈÂ˘È¯‰
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ,¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ˙‡ ÏÂ˜˘Ï È„Î ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙ÂÏ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ
.˙‡Ê ˜ÓÏÂ ÔÂÈ˘È¯ ˙˙Ï ‰·Â¯ÈÒ ÏÚ ÂÏ ÚÈ„Â‰Ï Â‡ ÔÂÈ˘È¯ ˜ÒÚ‰ ÏÚ·Ï ˙˙ÏÂ ‰˙ÂÎÓÒ

פיקוח
הפיקוח על עסקי נועד לאתר עסקי טעוני רישוי הפועלי ללא רישיו ולוודא שעסקי יפעלו רק
ע רישיו עסק ועל פי תנאיו .הפיקוח אמור להתבצע באמצעות מפקח מטע המחלקה שעושה
ביקורת בעסקי בתדירות סבירה ,מפקח על מילוי תנאי הרישיו בידי בעלי העסקי ,מתריע על
ליקויי שהועלו בבדיקה ועוקב אחר תיקונ .א התגלו עברות ,על המפקח להגיש דוח לצור/
נקיטת צעדי מינהליי או משפטיי.
הבדיקה העלתה כי המחלקה לא קיימה פיקוח שיטתי על העסקי טעוני הרישוי ,בעיקר פיקוח
תברואי על עסקי מזו ,ולא קיימה פעולות פיקוח אחרות המתחייבות מהסמכות הנתונה בידיה.
בכ /נשמט מידי המועצה כלי חשוב לבדיקת העמידה בהוראות החוק והתקנות ולהבטחת קיו
תנאי סניטריי נאותי.
הפיקוח על עסקי מזו
בפקודת בריאות הציבור )מזו( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ) 1983להל הפקודה( ,נקבע כדלקמ:
סעי" (1)4 0מפקח רשאי להשיג ,בדר /שנקבעה בתקנות ,כל דוגמת מזו"; סעי(2)4 0
"מפקח רשאי להיכנס לחצרי שמוכרי בה מזו כדי להשיג דוגמאות לאנליזה או כדי לברר
א מפירי ש פקודה זו או תקנות שלפיה" .בפקודה זו הוגדר "מפקח" בי היתר" :תברוא או
מפקח של רשות מקומית שמועצתה הסמיכה אותו לגבי חצרי שבתחומה"; סעי)8 0ד( "נתגלה
מתו /בדיקה או אנליזה כאמור כי מזו כלשהו עלול להזיק לבריאותו של אד ,או שאינו ראוי
למאכל אד ,מחמת רקב ,הזדהמות או כל סיבה אחרת ,רשאי רופא ממשלתי לפסול את המזו
ולצוות להשמידו או למנוע באופ אחר את השימוש בו למאכל אד; הודעה על כ /תישלח לבעל
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המזו לפני ביצועו של הצו או לאחריו לפי ראות עיניו של הרופא" .בפקודה זו הוגדר "רופא
ממשלתי" כ" :/רופא ,או רופא וטרינרי ,או עובד רשות מקומית"; סעי" 9 0רשות מקומית תורה
לפקידיה ליטול דוגמאות מפע לפע ,לפי הצור ,/כדי להבטיח מכירת מזו טהור ואמיתי".
לפי הנתוני שבמחלקה פעלו בדצמבר  2009בתחו המועצה  68עסקי בתחו המזו ,שהיו
כ  42%מכלל העסקי הידועי למחלקה .הבדיקה העלתה כי  30עסקי ,שהיו כ  44%מכלל
עסקי המזו ,פעלו ללא רישיו עסק.
נמצא כי מנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקי משמש ג המפקח על העסקי היחיד במועצה,
לרבות עסקי המזו ,ועוסק בפעילויות רבות נוספות של פיקוח פיזי ,א כי לא הוסמ /לכ /בכתב
על ידי המועצה.
הבדיקה העלתה כי המחלקה לא הכינה רשימה מפורטת של עסקי מזו הפועלי בתחו השיפוט
של המועצה ותכנית לביקורת שיטתית וסדירה בעסקי אלה כנדרש.
ג לא נמצאו במחלקה דיווחי או מסמכי אחרי המלמדי על פעולות שנעשו בשלוש השני
האחרונות לפיקוח על עסקי מזו שבתחו המועצה.
Í¯Âˆ ˘È ,ÔÂÊÓ È˜ÒÚ ÏÚ ÔÈ˜˙ È‡Â¯·˙ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï È„Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘,È‡Â¯·˙ ÁÂ˜ÈÙ ÈÂÚË ÌÈ˜ÒÚ ˙ÓÈ˘¯ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ˙ ‰ˆÚÂÓ‰
˙‡ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· „Ú˙Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ˜ÒÚ· ÌÈ¯Â˜È· Ï˘ ‰¯È„Ò ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ Ú·˜˙˘Â
.‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ È„ÚÂÓ

אכיפה
כאמור ,לפי נתוני המחלקה ,כ  92%מכ  161העסקי טעוני הרישוי שבתחו המועצה פועלי
ללא רישיו עסק או היתר זמני.
סעי 4 0של החוק קובע כי "לא יעסוק אד בעסק טעו רישוי אלא א יש בידו רישיו או היתר
זמני לפי חוק זה ובהתא לתנאיו" .החוק נות בידי רשות הרישוי אמצעי אחדי בנוס 0להגשת
כתב אישו לאכיפת הוראותיו:
 : ˙ Â Ï Â Ú Ù ˙ Ú È  Ó Â ˆ .1כדי למנוע פתיחתו של עסק ללא רישיו בשלב שבו נעשות
פעולות הכנה לפתיחתו ,מוסמכת רשות הרישוי להגיש בקשה לצו מניעת פעולות בהתא לסעי0
)22א( של החוק ,הקובע כי "נעשו במקו פלוני פעולות הכנה לניהול עסק או לפתיחתו ,או
לשימוש במבני ,בחצרי או במקרקעי לצור /ניהול עסק טעו רישוי מבלי שנית רשיו או היתר
זמני ,או בסטייה מ הרשיו או ההיתר הזמני רשאי בית משפט השלו או בית המשפט לענייני
מקומיי לית צו ...להימנע מפעולה באותו מקו במבני בחצרי או במקרקעי" .צו זה חשוב
במיוחד כאשר העסקי עלולי להוות מטרד לסביבת או סיכו בטיחותי.
 : È Ï ‰  È Ó ‰ ˜ Ò Ù ‰ Â ˆ .2בסעי 20 0בחוק נקבע" :היה לממונה על המחוז ,לממונה על
איכות הסביבה ,לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או
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לגביו עבירה לפי סעי ,614 0רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק ,א
בסגירת החצרי וא בכל דר /אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניי כדי להביא לידי הפסקה
של ממש בעיסוק" )להל צו הפסקה מנהלי( .על פי סעי 21 0לחוק ,תוקפו של צו הפסקה מנהלי
הוא שלושי יו ,ונית להארי /את תוקפו בשלושי יו נוספי ,א הוגש לבית המשפט כתב
אישו על העברה ששימשה עילה להוצאת הצו.
נמצא כי המועצה לא נקטה צעדי אכיפה כלשה כמתחייב מהחוק נגד בעלי עסקי שניהלו את
עסקיה ללא רישיו עסק :המועצה לא הוציאה צווי הפסקה מינהליי ,לא הגישה כתבי אישו
נגד בעלי העסקי ,ולא נקטה כל צעד אחר כדי להבטיח תנאי תברואה נאותי הדרושי למע
בריאות הציבור.
ÂˆÂ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˜˙ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ
È˙Â ÌÈÙÂ‚Ï ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ Ì‰·˘ ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡·Â ,ÈÂ˘È¯‰
˙Â‡ˆÂ˙ÏÂ ˙Â˘˜· Ô˙Â‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈ¯Â˘È‡‰
.ÌÈ˜ÒÚÏ ˙ÂÂÈ˘È¯ ˙‡ˆÂ‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï Ì‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,Ô‰· ÏÂÙÈË‰
בתשובתה מפברואר  2010למשרד מבקר המדינה בנושא רישוי עסקי ציינה המועצה כי היא
בוחנת את האפשרות של מחשוב מחלקת רישוי עסקי באמצעות תכנה ממוחשבת שתית מענה
הול לכל היבטי נושא רישוי עסקי .עוד ציינה כי העובד שמטפל בנושא רישוי עסקי הונחה
לדאוג לתיעוד ורישו מלא של כל הפרטי הנוגעי לעסק טעו רישו הלי /הרישו ,מועד
העברת הבקשה לנותני האישורי ותשובותיה ולדאוג לניהול תיקי לעסקי טעוני רישוי,
שבה ייכללו אישורי הגורמי ומסמכי המבססי את הרישומי בכרטיס הממוחשב .כ ציינה
המועצה שלממונה על רישוי עסקי ניתנו הנחיות לדאוג לאכיפת הוראות החוק ,תקנות הרישוי
וצו הרישוי ,לקיי פיקוח שיטתי על העסקי טעוני הרישוי ,ולשת 0פעולה ע מחלקות הגבייה,
ההנדסה והתברואה באיתור של עסקי טעוני רישוי והטיפול בה.
ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ‰Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÈÂ˘È¯‰ ÈÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 92%
‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ· ‰ÏÙÈË ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÁÈÊ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ .˜ÒÚ
··˜˘.ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˙·ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ‰¯ÂÓÁ ˙ÂÏ˘¯˙‰Â „È ˙ÏÊ‡ ‰˙ÏÈ‚Â ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â
ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏÎ ÌÈÒÈ¯˙Ó Ì˙ÂÈ‰ „·ÏÓ ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰
·‡˘È‚„‰Ï ˘È .ÌÈ˙Â‡ ‰‡Â¯·˙ È‡˙ ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯··Â ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ
·ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ· ‰ÂÓË‰ Â˙ÂÁÈË·ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ‰ÎÒ‰ ˙‡ „ÁÂÈÓ
ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈ˜ÒÚ·Â
·‡.‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ı¯Ó ÔÙÂ
‰˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡Â ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÁÎÂ .˜ÒÚ ˙ÂÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÓ
‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ,ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙Â Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Ì‰Ï Â˙È ‡Ï˘ Û‡ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰
„˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈËÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ·Â ÈÂÁÈ
.˜ÂÁ‰
__________________
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מפעל המי
המועצה קונה מי מחברת "מקורות" ומספקת אות לצריכה ביתית של התושבי שמחזיקי
בכ  3,800יחידות דיור; כמו כ מספקת המועצה מי לשימושי נוספי .להל מספר הנכסי,
לסוגיה השוני ,המחוברי לרשת המי של המועצה והספקת המי לה נמדדת )על פי מספר
מדי המי ,הנפרדי לכל נכס( :בתי מגורי  ,3,798שטחי חקלאות  ,10בתי מסחר ,מלאכה
ועסקי כ  ,120מוסדות שוני כ  .40המי מסופקי באמצעות רשת חלוקה שאורכה כ 54
ק"מ .במחלקת המי של המועצה מועסקי ארבעה עובדי ומנהל המחלקה.

הניהול הכספי של מפעל המי
הטבלה הבאה מציגה את ההכנסות וההוצאות של המועצה הכרוכות בניהול מפעל המי בשני
 2006עד  ,2009וכמו כ את העוד 0או הגירעו השנתי והנצבר )באלפי ש"ח(:
(ÔÂÚ¯È‚) Û„ÂÚ
‰˘‰

*‰ÒÎ‰‰

**‰‡ˆÂ‰‰

˘˙È

ˆ·¯

2006
2007

4,000
5,081

4,555
4,915

)(555
166

)(555
)(389

2008
***2009

4,735
4,637

6,137
6,051

)(1,402
)(1,414

)(1,791
)(3,205

לא כולל אגרות הנחת צינורות מי שנזקפו בדוחות הכספיי לקר פיתוח.
*
** כולל הוצאות בגי רכישת מי  ,אול לא כולל הוצאות אחרות ,לרבות משכורות ,הוצאות תחזוקה
וחשמל ,שנזקפו בדוחות הכספיי לסעיפי "פעולות כלליות".
*** לפי נתוני לא סופיי של המועצה.

בשנת  2006היה התקציב השנתי המאושר של מפעל המי מאוז ,אול מהטבלה עולה
שהפעולות הכספיות השוטפות באותה שנה הסתכמו בגירעו תפעולי של כ  555,000ש"ח
בערכי שוטפי .ג בשנת  2007היה התקציב השנתי המאושר של מפעל המי מאוז ,וא 0שנוצר
עוד 0תפעולי של כ  166,000ש"ח ,לא היה בו כדי לכסות את הגירעו שנצבר בשנה שקדמה לה.
התקציב המאושר של מפעל המי לשנת  2008היה מבוסס על עוד 0הכנסות ,אול בפועל
הסתכמו הפעולות הכספיות השוטפות של מפעל המי באותה שנה בגירעו של  1,402,000ש"ח.
הגירעו התפעולי הנצבר בארבע השני שהסתיימו בדצמבר  2009הגיע אפוא לכ  3.2מיליו
ש"ח.
נמצא כי למעשה ,ההוצאות השוטפות בגי מפעל המי היו גבוהות יותר ,מכיוו שחלק הוצג
בדוחות הכספיי במסגרת "פעולות כלליות" ,וה הסתכמו בשנת  2006בכ  999,000ש"ח,
ב  2007בכ  758,000ש"ח וב  2008בכ  783,000ש"ח .לפי הסברי גזבר המועצה ,הדבר נעשה על
פי הנחיות משרד הפני להכנת דוחות כספיי.
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¯˘Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„Î ,¯Â‚Ò ˜˘ÓÎ ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ ˙‡ ‰Ï‰È ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰
‡Ï ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È‰ ·˜Ú Â¯ˆÂ˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰Â ˙ÂÂÚ¯È‚‰ :˙Â‡Ï˜Á‰
ÔÊ‡Ó· „¯Ù ÔÂ·˘Á· Â‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ „¯Ù ÔÂÚ¯È‚Â Û„ÂÚ ÔÂ·˘Á· ÂÙ˜˙˘‰
.‰Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÔÊ‡Ó‰ÓÂ ÔÂÚ¯È‚‰Â Û„ÂÚ‰ ÔÂ·˘ÁÓ ˜ÏÁ ÂÈ‰ ‡Ï‡ ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ È˙˘‰

פחת המי
נית להבחי בי שני גורמי לפחת :פחת תפעולי איבוד מי הנגר בעיקר בשל מצב רשת
החלוקה ומידת התיישנותה; פחת אדמיניסטרטיבי מקורו בעיקר במצב תחזוקת מדי המי,
באספקת מי ללא מדידה ובקביעת צריכת המי על פי הערכה נמוכה .לדעת הנוגעי בדבר
בנציבות המי ,פחת ששיעורו עולה על  10%מהכמות הנקנית מחייב בירור של גורמיו ופעולות
לצמצומו.7
אחד הגורמי לפחת המי ברשויות המקומיות הוא דליפת מי מקווי צנרת תת קרקעית .במטרה
לטפל בתופעת פחת המי שהייתה בתחו המועצה ,בעיקר בשכונת אלשכו ,החליטה המועצה
בחודש יוני  2006לבצע פרויקט להנחת צינורות פלדה חדשי והרכבת מגופי והסתעפויות
וחיבור הבתי בשכונה מחדש ,פרויקט שכלל פתיחת כבישי ותיקוני .הפרויקט האמור הסתיי
ביולי  2007בעלות של  1,112,219ש"ח ,בנוס 0לעלות בס 175,000 /ש"ח של מערכות מדי המי.
בשנת  2007ו  2008לא ירד אחוז הפחת ,וזאת למרות ביצוע הפרויקט בשכונת אלשכו והחלפת
חלק מהצנרת הפגומה על ידי המועצה .בשל הפחת הגבוה נאלצה המועצה ,עד שנת  ,2008לקנות
מי בכמות העולה בהרבה על הצריכה בפועל של התושבי ,ובשל כ /נגרמו לה הפסדי כספיי
כבדי.
בטבלה שלהל מובאי נתוני המועצה על כמויות המי שהיא רכשה מחברת "מקורות" ,על אלה
שסיפקה לצרכניה ,ועל הפחת במי בשני  2007עד ) 2009במ"ק(:
‰˘‰
2007
2008
*2009
*

˙ÂÓÎ‰
˘‰˘Î¯ ‰ˆÚÂÓ‰
1,621,625
1,643,285
1,587,236

˙ÂÓÎ‰
˘‰˜ÙÈÒ ‰ˆÚÂÓ‰
1,150,632
1,120,035
1,227,634

˙ÁÙ‰
˙ÂÓÎ
470,993
523,250
359,602

˘(%) ¯ÂÚÈ
29.0%
31.8%
22.7%

לפי נתוני לא מבוקרי של המועצה.

מהטבלה עולה כי בשני  2007ו  2008היה במועצה פחת גבוה במי ,דבר שמשמעותו בזבוז מי
והפסד כספי ניכר למועצה .ההפסד הכספי ,לפי מחיר המי שהמועצה שילמה לחברת "מקורות"
בחודשי דצמבר  2007ודצמבר  ,2008הסתכ בשנת  2007בכ  1,113,400ש"ח ,וגדל בשנת ,2008
__________________
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עקב גידול כמויות המי שאבדו ועקב עליית מחירי המי ,עד לכ  1,522,100ש"ח .הקטנת הפחת
הייתה מונעת גירעו כספי ומשאירה בידי המועצה עוד 0הכנסה ,שנית היה להשקיעו במפעל
המי .בבדיקת השלמה נמצא כי ג בשנת  2009היה פחת ניכר במי ,שהגיע ל  359,602מ"ק
)כ  1,046,000ש"ח(.
יצוי כי בדוחות הכספיי המבוקרי לשני  2007ו  2008צוינו משו מה נתוני פחת )בכמויות
ובאחוזי( נמוכי מאלה שבטבלה לעיל :בשנת  2007צוי פחת של כ  182,000מ"ק ,השווה
לכ  ,11.2%ובשנת  2008פחת של כ  187,000מ"ק ,השווה לכ ) 11.4%בעוד שבטיוטת הדוח
הכספי לשנת  2008צוי פחת של כ  415,000מ"ק ,השווה לכ .(25%
ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ· ÏÂ„‚‰ ˙ÁÙÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„·Î‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ„ÒÙ‰‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ,ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯˙‡ÏÂ
.‰Ï ÌÈÓ¯‚‰

אחזקת רשת המי
כדי להבטיח כי תקלות ברשת המי יתוקנו בתו /זמ קצר לאחר גילוי ,על המועצה להחזיק ציוד,
כלי וחלקי חילו 0במלאי ,כדי שעובדי מחלקת המי יוכלו לתק את התקלות ברשת המי בכל
רגע .במחלקת המי במועצה לא נמצאו ציוד ,כלי וחלקי חילו 0הדרושי לאחזקת רשת המי.
במהל /הביקורת ובעקבותיה הזמינה המועצה ציוד ,כלי וחלקי חילו 0לרשת המי .יחד ע זאת,
עדיי חסרי במלאי חלקי חילו 0הדרושי לאחזקה תקינה ושוטפת של הרשת ,ותיקונ של תקלות
השתהה לעתי מספר ימי עקב המחסור בחלקי ,דבר שגר לבזבוז מי.

מדי מי ובדיקת
על פי תקנות מדידת מי )מדי מי( ,התשמ"ח  ,1988על המועצה להחלי 0את מדי המי
המותקני אצל צרכניה אחת לשלוש או לחמש שני .עוד על המועצה לנהל כרטיס מעקב לכל מד
מי ,ובו יצוי מועד התקנתו בבית הצרכ ,תארי /כיולו או החלפתו.
הביקורת העלתה כדלהל .1 :בכרטיסי שניהלה המועצה לקריאות צריכת המי ,ואשר אמורי
לשמש ג כרטסת למדי המי ,היא לא רשמה את מועדי התקנת מדי המי אצל צרכניה ואת מועדי
כיול או החלפת .במהל /הביקורת ובעקבותיה החלה המועצה ברישו הפרטי הנחוצי
בכרטיסי האמורי ,אול בכרטיסי חסרי עדיי נתוני .2 .לפי נתוני שהתקבלו ממחלקת
המי עולה שגיל מדי המי הקיימי הוא כדלקמ :כ  2,000מדי מי גיל בי שנה לחמש שני,
כ  1,100גיל בי  5ל  10שני ,וכ  900גיל יותר מ  10שני .3 .בשנת  2006החליפה
המועצה  317מדי מי ,בשנת  230 2007מדי מי ובשנת  184 2008מדי מי בלבד.
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גביית אגרת צריכת מי
חוק העזר לאספקת מי קובע שאגרת צריכת מי תשול למועצה בתו 14 /יו מתארי /מסירת
הדרישה לכ /מאת המועצה .עוד נקבע בו שצרכ שלא סילק במועד הקבוע את הסכומי שהוא
חייב בה ,רשאית המועצה להתרות בו ,וא לא שעה להתראה רשאית המועצה בתו חמישה
ימי מיו מסירת ההתראה לנתק את החיבור בי הרשת הפרטית ובי מפעל המי.
הטבלה שלהל מציגה ,לפי נתוני המועצה ,את החיובי ,את הגבייה בפועל ואת יתרות הפיגורי
של אגרת אספקת המי בשני  2006עד ) 2009באלפי ש"ח(:

‰˘‰
2006
2007
2008
**2009

˙¯˙È
‰·ÂÁ‰
·˙˙ÏÈÁ
‰˘‰
15,825
17,230
15,342
16,203

·ÂÈÁ‰
È˙˘‰
4,826
4,378
4,504
4,890

*ÌÈ·ÂÈÁ
‡Â
ÌÈÈÂÎÈÊ

Î"‰Ò
‰·ÂÁ

578
() 1,179
1,088
***() 482

21,229
20,429
20,934
20,611

ÌÂÎÒ
‰ÈÈ·‚‰
·ÏÚÂÙ
3,999
5,087
4,731
4,638

˘¯ÂÚÈ
‰ÈÈ·‚‰
Î"‰ÒÓ
‰·ÂÁ‰
)(%
19
25
23
22.50

˙¯˙È
ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰
·‰˘‰ ÛÂÒ
17,230
15,342
16,203
15,973

חיובי נוספי  כולל חיובי בדמי פיגורי  ,על פי חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה
*
על תשלומי חובה( ,התש"  ,1980בניכוי זיכויי .
** לפי נתוני לא סופיי של המועצה.
*** זיכויי מיתרות פיגורי .

מהטבלה עולה כי שיעור הגבייה בשלוש השני הנסקרות היה נמו /מאוד ,ונע בי  19%ל 25%
מהסכומי שעמדו לגבייה.
המועצה לא השתמשה בסמכות המוקנית לה בחוק העזר האמור ,ולא נקטה אמצעי יעילי
לגביית יתרות הפיגורי בגי המי שסיפקה; יתרות הפיגורי בשני  2006עד  2009היו כ 325%
מהחיוב השנתי.
ÌÈˆ¯Ó ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ÏÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙Â¯˙È ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯·‚‰Ï
בדיקת החשבונות האישיי של צרכני המי לשנת  2009העלתה כי  695צרכני פיגרו בתשלו
אגרת המי בסכו של עד  300ש"ח כל אחד ,ויתרת חוב ליו  1.6.09הגיעה לכ 1,018,290
ש"ח 2,500 .צרכני פיגרו בתשלו בסכו העולה על  300ש"ח כל אחד ,ויתרת חוב ליו
 1.6.09הגיעה לכ  13,256,018ש"ח.
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ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˜ÊÏ Ì¯Â‚ ÍÂÓ ‰Î ‰ÈÈ·‚ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ .Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÏ˘ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ÌÈ·˘Â˙ „„ÂÚÏ Û‡ ÏÂÏÚÂ ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ
¯ÂÚÈ˘· ÌˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ,ÌÈÎ¯ˆ‰Ó ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈˆ¯Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰
.ÌÈÓ‰ ˙ÎÈ¯ˆ ÌÂˆÓˆÏ ÔÈÙÈ˜Ú· ÌÂ¯‚Ï Û‡Â ¯·ËˆÓ‰Â ÛËÂ˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ¯ÎÈ

סיכו
ÂÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÈÂ˘È¯‰ ÈÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 92%-Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜ÒÚ Ì‰· ,ÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ÂÏ‰Â ‡Ï Û‡Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ
.ÌÈ˙Â‡ ‰‡Â¯·˙ È‡˙ ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯··Â ‰·È·Ò‰
‰˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡Â ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÁÎÂ .˜ÒÚ ˙ÂÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÓ
˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ,ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙Â Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Ì‰Ï Â˙È ‡Ï˘ Û‡ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰
ÌÈÈËÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
ÚÈ‚‰˘ ‰Â·‚ ÌÈÓ ˙ÁÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈÓ ÊÂ·Ê· Ï˘ ‰ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ ÏÂ‰È ‡˘Â·
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰Ï Ì¯‚ Ì‚˘ ¯·„ ,23%-ÎÏ 2009 ˙˘·Â ,30%-ÎÏ 2008-·Â 2007-·
.‰ˆÚÂÓÏ
·˜ÚÂ ,„Â‡Ó ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÎÈ¯ˆ ˙¯‚‡ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
·ÂÈÁ‰Ó 325%-Î Â¯ÂÚÈ˘˘ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 16-Î Ï˘ ÍÒ· ˙Â·ÂÁ 2009 ÛÂÒ „Ú Â¯·ˆ ˙‡Ê
.‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙Âˆ¯Ó ‰ÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ· ,È˙˘‰
ÌÈÓ‰ ÏÚÙÓ· ÏÂ„‚‰ ˙ÁÙÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„·Î‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ„ÒÙ‰‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ,ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯˙‡ÏÂ
˙ÎÈ¯ˆ ˙¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ˙¯·‚‰Ï ÌÈˆ¯Ó ÌÈÚˆÓ‡·Â ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎÂ ‰Ï ÌÈÓ¯‚‰
.˙Â‰Â·‚‰ ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙Â¯˙È ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈÓ
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הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מעלה חרמו
תקציר
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו )להל  הוועדה( הוקמה על פי סעי
 19לחוק התכנו והבנייה התשכ"ה) 1965להל  החוק( ,ואחראית על יישו
הוראותיו במרחב התכנו המקומי של הוועדה .מרחב התכנו המקומי כולל חמש
מועצות מקומיות באזור רמת הגול :המועצה המקומית מג'דל שמס ,המועצה
המקומית עי קיניה ,המועצה המקומית מסעדה ,המועצה המקומית בוקעתא,
והמועצה המקומית ע'ג'ר; שטח משתרע על פני כ 58,000דונ ,ואוכלוסיית מנתה
בדצמבר  2008כ 22,800נפש.
מר יהודה וולמ משמש יו"ר הוועדה מיוני  ,2004ומר עמרא בדר משמש מהנדס
הוועדה.
לפי חוק רמת הגול ,התשמ"ב ,1981הוחלו בשטח רמת הגול דיני המשפט,
השיפוט ,והמינהל החלי בישראל )להל  חוק רמת הגול(.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואראוגוסט  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות הוועדה
בשני  20092006בתחומי התכנו ,הפיקוח על הבנייה ,אכיפת החוק ,הארגו ואופ
הפעילות של הוועדה ,ההתקשרויות ע נותני השירותי והמינהל הכספי .ביקורת
משלימה נעשתה בדצמבר 2009פברואר  2010בוועדה ,בארבע מחמש המועצות
המקומיות האמורות )מג'דל שמס ,עי קיניה ,מסעדה ובוקעתא( ,במשרד הפני,
בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה ,במינהל מקרקעי ישראל ובמשרד המשפטי.
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עיקרי הממצאי
תכנו ותכניות מתאר שבתחו הוועדה
1

בארבע המועצות המקומיות שנבדקו קיימת מצוקת דיור ,ותכניות המתאר התקפות
שלה לא אפשרו למלא את צורכיה של היישובי .הוועדה והמועצות המקומיות
האמורות לא פעלו באופ נמר ,לקד את הליכי התכנו ביישוביה.
משנת  2002החלו המועצות המקומיות מסעדה ועי קיניה לפעול לאישור תכניות
מתאר חדשות שייתנו מענה לצורכי היישובי ,אול עד מועד סיו הביקורת היו
התכניות שלה בטיפול בוועדה המחוזית.
עד מועד סיו הביקורת טר יזמו המועצות המקומיות בוקעתא ומג'דל שמס תכניות
מתאר חדשות ליישוביה .האחרונה א לא פעלה ליזו תכנית כוללת להרחבת שטחו
של אזור התעשייה שלה ,כדי לתת מענה להתפתחות היישוב וכ למנוע בנייה בלתי
חוקית באזור התעשייה.

פיקוח הוועדה על הבנייה
הביקורת העלתה כי הוועדה לא דרשה ממבקשי ההיתרי לבנייה להמציא לה
מסמכי המעידי על איכות הבנייה כנדרש בתקנות ,2כגו דיווח האחראי
לביקורת הביצוע ,אישור מודדי ,הודעה על התחלת בנייה ובדיקות של איכות
הבנייה.
הוועדה לא קבעה למפקחי הבנייה שלה תכנית עבודה לפיקוח ונוהלי עבודה כתובי
לעריכת ביקורת במרחב התכנוני שלה .הפיקוח על הבנייה התבסס בעיקרו על דיווחי
המפקחי על הבנייה הבלתי חוקית שגילו בסיורי אקראיי ובעקבות תלונות
ובדיקות שעשו בשלב אישור הבקשות להיתר הבנייה .המפקחי לא הגישו לוועדה
דיווח על ביקוריה ולא תיעדו באופ שוט את הממצאי שהועלו בביקוריה ,אלא
רק באות המקרי שהתגלתה בה בנייה בלתי חוקית.
א ס פ ק ת ח ש מ ל ל ב נ י י נ י   :על פי החוק ,לא יחוברו מבני לרשת החשמל
אלא לאחר שהמבקש להתחבר לרשת החשמל המציא אישור לכ -מהוועדה .הוועדה
רשאית לתת אישור לפי סעי זה א שוכנעה שהמבנה שבו עוסקת הבקשה נבנה
לפי היתר בנייה.
חמש הרשויות המקומיות שבתחו הוועדה מספקות לתושביה חשמל מכוח אישור
שהעניק לה הממשל הצבאי בעת כינונ עוד קוד לחקיקת חוק רמת הגול .הבדיקה
העלתה כי אי ה מתנות את חיבור החשמל לבתי התושבי בהמצאת אישור
מהוועדה.
__________________

1
2
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הביקורת העלתה מקרי שבה מפקחי שהעסיקה הוועדה לא פעלו כדי לאתר
עברות בנייה ושימושי חורגי שביצעו התושבי ,ובחלק מה אותרו עברות בנייה
בשלבי מתקדמי של ביצוע.
בדיקה אקראית של  60בקשות שהגישו התושבי לקבלת היתרי בנייה העלתה כי
 25תושבי בנו ללא היתר או חרגו ממנו ,וכי הוועדה לא גילתה זאת קוד שאות
תושבי הגישו לה את הבקשות .כ -למשל ,שישה תושבי חרגו משטח הבנייה
המותר בהיתר ב 270מ"ר עד  430מ"ר ,ותושב אחד בנה דיר צא בשטח של 575
מ"ר.

טיפול גורמי האכיפה בעברות תכנו ובנייה בתחו השיפוט של הוועדה
פעולות האכיפה של הוועדה
הוועדה לא הקפידה להשתמש בסמכויות שהוענקו לה בחוק נגד עברייני הבנייה,
היא לא הוציאה צווי הריסה שיפוטיי בלא הגשת כתב אישו כפי שמאפשר החוק,
אלא רק באמצעות הגשת כתבי אישו.
בדיקה מדגמית שנערכה בפברואר  ,2010של  65תיקי פיקוח שבה הוצאו צווי
שיפוטיי להפסקת עבודה ,העלתה כי הוועדה לא הגישה כתבי אישו נגד שמונה
ממבצעי הבנייה הבלתי חוקית ,הג שהוציאה נגד צווי כאלה לפני תקופה
ארוכה .עוד העלתה הבדיקה כי הוועדה טר עשתה מעקב בנושא יישומ של
שמונת הצווי.
מהביקורת עולה כי בשניי מהמקרי האמורי נעשתה בנייה בהיקפי גדולי;
באחד מה בוצעה בנייה בלא היתר בשטח של  275מ"ר ,ובשני נבנו בלא היתר 250
מ"ר בשטח חקלאי.
בדיקה של  22תיקי פיקוח נוספי ,שהוצאו בה צווי מינהליי או שיפוטיי
להפסקת עבודה ,העלתה כי ב 19מה ההליכי להגשת כתבי אישו נמשכו בי
שנה לשש שני ממועד הוצאת הצווי ,ועד דצמבר  2009הוועדה לא הגישה בה
כתבי אישו; כ -לא השיגה הוועדה את תכלית האכיפה המהירה והיעילה שאת
הסמכות לה קיבלה מהמחוקק.
פיקוח ואכיפה של מינהל מקרקעי ישראל
בחמשת היישובי שבתחו הוועדה לא נעשה הסדר מקרקעי לקביעת בעלות של
התושבי ו/או המדינה על הקרקעות .כתוצאה מכ -קיימת מחלוקת מתמשכת בי
התושבי ובי מינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י או המינהל( בעניי הבעלות על
כ 58,000דונ מהקרקעות המצויות בתחו הוועדה.
בעקבות הסכסו -ובהיעדר רישו של הזכויות במקרקעי ,כל אימת שתושבי
מגישי לוועדה בקשות להיתרי בנייה ,היא מעבירה אות לאישור מקדמי בממ"י.
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ממ"י מחוז צפו הקי ועדה שדנה בבקשות שמגישי התושבי לוועדה להיתרי
בנייה .קביעותיו של ממ"י התבססו על ההנחיות של פרקליטות המדינה.
נמצא כי חלק מהבקשות שמעבירה הוועדה לוועדה להיתרי בנייה בממ"י ה
בעייתיות ומעוררות מחלוקת בנושא הבעלות על הקרקע .ענ הפיקוח בממ"י מיפה
את סימו הגבולות לקרקעות שבבעלות ממ"י שבתחו הוועדה .הועלה כי המיפוי
נעשה לפי מידע חלקי שהיה ברשות ממ"י ,ואול בשעה שעלה הספק בנוגע
לגבולות ,נרשמו הקרקעות כאדמות מדינה.
משרד מבקר המדינה העיר לממ"י שכאשר מתעוררת מחלוקת על בעלות בקרקע או
קושי משפטי ,עליו להעביר את הבקשות למשרד המשפטי לקבלת הנחיות בנושא.
עוד נמצא כי בחלק מהמקרי הטיפול בבקשות נמש -זמ רב .כ -למשל ,במאי 2008
העבירה הוועדה לממ"י  37בקשות שהטיפול בה נמש -בי חודשיי לעשרה
חודשי ,במקו חודש ימי כפי שנקבע בסיכו בי ממ"י והוועדה.
נמצא כי ממ"י לא קיי פיקוח יזו ושיטתי על הבנייה שבתחו הוועדה ,וכ לא
קבע למפקחיו בשטח תכנית עבודה .בידי מפקחי ממ"י לא היו מסמכי מלאי
ועדכניי על ממצאי הסיורי בשטח.
עוד נמצא כי במערכת הממוחשבת של ממ"י לא הוז מידע מדויק ועדכני על מספר
התביעות המשפטיות שהגיש נגד עברייני בגי פלישות ובנייה בלתי חוקית שביצעו
בקרקעות שבניהולו בתחו הוועדה.
יחסי הגומלי בי היחידה לפיקוח שבמשרד הפני ובי
הוועדה
במסגרת ביקורת משולבת שערכו בנובמבר  2006היחידה לפיקוח על הבנייה של
משרד הפני במחוז הצפו )להל  היחידה לפיקוח( ומפקח הוועדה ,נמצא כי בית
קירור ביצע חריגות בנייה ובנייה ללא היתר .למרות הנחיותיה של היחידה לפיקוח
לוועדה להגיש כתב אישו על בנייה ללא היתר ,הועלה כי עד סיו הביקורת לא
הגישה הוועדה כתב אישו נגד בית הקירור; זאת ועוד ,רק ביולי  2009העבירה
הוועדה את העניי לטיפול התובע שלה ,לאחר שעובד משרד מבקר המדינה בירר את
הנושא.
משרד מבקר המדינה העיר ליחידה לפיקוח כי היה עליה לעקוב אחרי ביצוע
דרישותיה ולהפעיל את סמכויות האכיפה שהוענקו לה במקרי שבה לא קוימו
הנחיותיה.
יחסי הגומלי בי הוועדה,
לאכיפת דיני מקרקעי

היחידה

לפיקוח

והמחלקה

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי שבמשרד המשפטי )להל  המחלקה לאכיפה(
עוסקת בהיבטי הפליליי של חוקי התכנו והבנייה ובטיפול בבנייה הבלתי
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חוקית; מתפקידה ג לגבש את מדיניות התביעה בתחו התכנו והבנייה ,להסמי-
תובעי ולהכשיר לתפקיד בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה ,לפקח עליה
ולהוציא הנחיות .בתביעות בעלות חשיבות משפטית ועניי ציבורי מטפלי פרקליטי
המחלקה לאכיפה בעצמ.
הועלו מקרי שבה הוועדה והיחידה לפיקוח לא קיבלו את דעת המחלקה לאכיפה
שבפרקליטות ולא קידמו את הטיפול כמתבקש מהנחיותיה ,וכ -לא ננקטו צעדי
אכיפה משפטיי נגד מבצעי בנייה בלתי חוקית .כאשר סירבה היחידה לפיקוח
להפעיל את סמכותה היא לא הביאה את המחלוקת לפני פרקליט המדינה או היוע,
המשפטי לממשלה.
הארגו והתפקוד של הוועדה
משרד הפני מינה חמישה חברי בוועדה במקו שבעה כמתחייב מהחוק ,ארבעה
מה מכהני  13שנה ברציפות וחבר אחד מכה ברציפות שמונה שני במקו חמש
כפי שנקבע בחוק ,א על פי ששר הפני לא חידש את מינוי.
יו"ר הוועדה לא הזמי להשתת בישיבות הוועדה חלק מחבריה שמונו על ידי שר
הפני ,אלא הזמי נציגי אחרי במקומ; היו"ר א אפשר לשני חברי שמינויי
לא אושר להשתת ולהצביע בישיבות אלה.
הוועדה התכנסה בתדירות נמוכה מזו שנקבעה בחוק ובחלק מהישיבות א לא
התקיי מניי חוקי כמתחייב .היא קיימה בשנת  2006שבע ישיבות ,ב 2007ו2008
שמונה ישיבות בכל שנה וב 2009חמש ישיבות בלבד.

התקשרויות של הוועדה
התקשרות ע היוע ,המשפטי והתובע
בדצמבר  2005פנתה הוועדה לשמונה משרדי עורכי די לקבלת הצעות לתפקיד יוע,
משפטי ותובע.
נמצא ,כי הרכב ועדת ההתקשרויות שדנה בהצעות לא עלה בקנה אחד ע הנחיות
משרד הפני .עוד נמצא כי הבחירה של הוועדה בהצעת המחיר של משרד עורכי
הדי שנבחר לא הייתה מנומקת ונעשתה מבלי שהוועדה בחנה לעומק את כל
ההצעות שהונחו לפניה ומבלי שערכה תחשיב כלכלי לגבי כל ההצעות.
התקשרות ע רואה החשבו
מנובמבר  2004ועד מרס  2009התקשרה הוועדה בשני הסכמי ע משרד רואה
חשבו לניהול חשבונותיה .בשני ההסכמי נקבע כי שירותי ניהול החשבונות יכללו
ג עיבוד והכנת נתוני שכר והפקת תלושי שכר.
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הביקורת העלתה כי משרד רואה החשבו הפיק את תלושי השכר באמצעות החברה
לאוטומציה במינהל השלטו המקומי ,וכי הוועדה היא ששילמה לחברה תמורת
שירות זה במקו שמשרד רואה החשבו יישא בהוצאות .מינואר  2007עד נובמבר
 2008שילמה הוועדה לחברה תמורת השירות כ 22,000ש"ח.
הועלה כי בהתקשרות ממרס  2008פנתה הוועדה לשלושה משרדי לראיית חשבו
לקבלת הצעות מחיר .היא בחרה בהצעה היקרה שניתנה על ידי משרד רואה החשבו
שניהל עבורה את החשבונות משנת  2005ואיל ,-בלא שציינה נימוקי משכנעי.

המינהל הכספי
הוועדה צברה בשני  20092006עודפי כספיי בשיעור שבי  75%ועד 111%
מתקציבה במקו לצבור עודפי בשיעור של  20%על פי הנחיות משרד הפני.
העודפי האמורי לא הוחזרו לקופות הרשויות המקומיות כמתחייב.
הוועדה גבתה מהרשויות המקומיות שבתחומה כפל עמלה ,היא ניכתה מהיטלי
ההשבחה את הוצאותיה הישירות בגי תשלו לשמאי וכ עמלה בשיעור 10%
מהסכו שגבתה מהיטל ההשבחה .הוועדה ג לא ניהלה חשבו בנק נפרד עבור
כספי היטל ההשבחה כנדרש.
הוועדה לא טיפלה בגביית קנסות ואגרות שפסקו בתי המשפט על מבצעי הבנייה
הבלתי חוקית ,ויתרות החוב הגיעו בסו שנת  2009לכ 669,000ש"ח.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מצביעי על בעייתיות בתפקוד הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מעלה חרמו בנושאי התכנו ,אכיפת החוק ,הפיקוח על הבנייה ,ההתקשרויות ע
נותני השירותי ,ארגו הוועדה והמינהל הכספי.
על הוועדה לייעל את עבודת האכיפה והפיקוח שלה על הבנייה ,ובמיוחד עליה לפעול
בשיתו גורמי האכיפה לרבות ממ"י ,היחידה לפיקוח שבמשרד הפני והמחלקה
לאכיפה שבמשרד המשפטי כדי למצות את סמכויותיה ולבצע צעדי אכיפה נגד
מפירי החוק.
על משרד הפני לפעול שהוועדה תקפיד שהוראות החוק ותקנותיו יקוימו ולפקח על
כ.-

♦
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מבוא
בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה) 1965להל  החוק( ,נקבע כי לכל מרחב תכנו מקומי תהיה
ועדה מקומית לתכנו ולבנייה .הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו )להל  הוועדה(
הוקמה לפי סעי  19לחוק במרחב תכנו מקומי הכולל תחו של יותר מרשות מקומית אחת,
מכוח צו התכנו והבנייה )מעלה חרמו( ,התשמ"ג ,1983שהוציא שר הפני בפברואר 1983
ופורס בקוב %תקנות מס'  4462מ.14.2.83
לפי חוק רמת הגול ,התשמ"ב ,1981הוחלו בשטח רמת הגול דיני המשפט ,השיפוט והמינהל
החלי בישראל.
מרחב התכנו המקומי של הוועדה משתרע על כ 58,000דונ וכולל חמישה יישובי  :מג'דל
שמס ,עי קיניה ,מסעדה ,בוקעתא וע'ג'ר ,שאוכלוסיית מנתה בדצמבר  2008כ 22,800נפש.
מרחב התכנו המקומי מעלה חרמו שיי -לתחו שיפוטה של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה
במחוז הצפו )להל  הוועדה המחוזית(.
מר יהודה וולמ משמש יו"ר הוועדה מיוני  ,2004ומר עמרא בדר משמש מהנדס הוועדה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואראוגוסט  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות הוועדה בשני 2006
 2009בתחומי התכנו ותכניות מתאר ,הפיקוח על הבנייה ,אכיפת החוק ,הארגו ואופ הפעילות
של הוועדה ,ההתקשרויות ע נותני השירותי והמינהל הכספי .ביקורת משלימה נעשתה בדצמבר
2009פברואר  2010בוועדה ,בארבע מתו -חמש המועצות המקומיות ביישובי האמורי )מג'דל
שמס ,עי קיניה ,מסעדה ובוקעתא( ,במשרד הפני  ,בוועדה המחוזית ,במינהל מקרקעי ישראל
ובמשרד המשפטי .

תכנו ותכניות מתאר שבתחו הוועדה
תכנית מתאר מקומית כהגדרתה בסעי  61לחוק נועדה להסדיר בהוראותיה את צביו הבנייה ואת
השימוש במקרקעי בתחומו של מרחב התכנו המקומי שעליו היא חלה ,ומטרתה לאפשר פיקוח
על פיתוח הקרקע במרחב התכנו המקומי ,להבטיח תנאי נאותי ונוחי מבחינת הבריאות,
הבטיחות ,התברואה והתחבורה ולמנוע מפגעי באמצעות תכנו הקרקע וייעודה למטרות
השונות ,כגו מגורי  ,תעשייה ,מסחר ומבני ציבור.
תכנית מפורטת היא זו שמותר לקבוע בה הוראות לכל עניי שיכול להיות נושא לתכנית מתאר
מקומית ,וכ הוראות הנוגעות בי השאר לייעוד הקרקעות ,לחלוקת למגרשי או לאתרי בנייה,
לפרטי הבנייה ומיקומ של המבני ולשמירה על מקומות בעלי חשיבות מהבחינה הלאומית,
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הדתית או ההיסטורית .בתכנית זו נקבעי ג גובה של המבני  ,שטח  ,צורת  ,מרא החיצוני,
מספר הדירות והחדרי במבני ומספר מקומות החנייה בחניוני שלה .
לפי סעי 61א)ב( לחוק ,ועדה מקומית רשאית להכי תכנית מפורטת ,ומשרד ממשלתי ובעל קרקע
או מי שיש לו עניי בה ג רשאי להכי תכנית מפורטת ולהגישה לוועדה המקומית .כמו כ
רשאית רשות מקומית להגיש לוועדה מקומית תכנית מפורטת לבנייה בתחו השיפוט שלה.
הוועדה מופקדת בי השאר על הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות החלות בתחומי הרשויות
המקומיות הכלולות במרחב התכנו המקומי שלה ,וכ היא מטפלת בהליכי רישוי הבנייה והפיקוח
עליה.
תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות שמטרת שינוי ייעוד של קרקע בתחו יישוב מחייבות
על פי החוק אישור של משרד הפני  ,הכרו -בכמה הליכי כדלקמ (1) :אישור של הוועדה
המקומית; ) (2אישור של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה ומילוי תנאיה בתו -פרק הזמ
שהקצתה להפקדת התכנית; ) (3הפקדת התכנית בוועדה המחוזית לצור -קבלת התנגדויות של
כל מי שיש לו עניי בתכנית או כל מי שרואה עצמו נפגע ממנה; ) (4דיו והכרעה בנושא
ההתנגדויות בוועדה המחוזית ,אישור התכנית בוועדה המחוזית ופרסומה ברשומות.
˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ú·¯‡ Ï˘ ˙ÂÙ˜˙‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·,ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂÎ˙‰ ·Á¯Ó
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ

המועצה המקומית מג'דל שמס
תכנית המתאר
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל  הלמ"ס( ,אוכלוסיית מג'דל שמס מנתה בסו
שנת  2008כ 9,300נפש .לפי נתוני המועצה מנה היישוב במועד האמור  1,611בתי אב .תכנית
המתאר של המועצה המקומית מג'דל שמס )מס' ג' ,(9858/הכוללת שטח של  2,194דונ  ,קיבלה
תוק ביולי  ,2005והוקצו בה למגורי כ 1,443דונ מהשטח האמור .על פי תכנית זו אפשר
לבנות באזורי המגורי עד שש קומות מעל קומה מפולשת ,ושיעור הבנייה המרבי המותר לפיה
הוא  360%משטח המגרש )שטח מינימלי של מגרש הוא  400מ"ר( ,המאפשרת בניית כ14,500
יחידות דיור .בשני  2008ו 2009אושרו למועצה זו ארבע תכניות מפורטות.
הבדיקה העלתה כי כתוצאה ממצב הפיזי של הבנייני הישני בכפר ,בתכנית התקפה אי מענה
לגידול העתידי של היישוב.
ביישוב קיימי בנייני ישני רבי בצפיפות רבה .מהמועצה נמסר כי יסודות הבנייני הקיימי
ותקרותיה מקשי מהבחינה ההנדסית לבנות תוספות בנייה באופ שיאפשר לנצל את מלוא
אחוזי הבנייה המותרי לפי התכנית ,ועקב כ -לא נית לממש את האופציה של בניית שש הקומות
לפי התכנית התקפה ,במיוחד בגרעי היישוב .זאת ועוד ,שיעור הקרקע הפנויה למגורי היא רק
כ 5%מכלל השטח שהוקצה למגורי ומרביתה בבעלות פרטית .עוד נמסר כי מרבית הבעלי
הפרטיי של הקרקעות המיועדות לבנייה אינ מוכני למכור אות ,וכ -בשטח הפרטי איאפשר
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הלכה למעשה לנצל את שיעורי הבנייה שתכנית המתאר מאפשרת ,והדבר גור למצוקת דיור.
הועלה כי מהבחינה הטופוגרפית התוואי של מרבית הקרקעות במג'דל שמס תלול ,והדבר מגדיל
את הוצאות הפיתוח ועלויות הבנייה במקו ומקשה את ניצול .זאת ועוד ,הועלה כי קיימת
מחלוקת על הבעלות בחלק מ הקרקעות שבתחו המתאר של היישוב בי הווק המקומי
והתושבי ובי ממ"י )ראו להל בפרק על פיקוח ואכיפה של ממ"י(.
נמצא כי על א מצוקת הדיור ביישוב ,עד מועד סיו הביקורת הוועדה והמועצה המקומית מג'דל
שמס עדיי לא החלו בהכנת תכנית מתאר חדשה לתחו היישוב שתאפשר למלא כנדרש את צורכי
התושבי .
בתשובתה ממאי  2010למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה המקומית מג'דל שמס כי היא שוקדת
מזה שנה על עדכו תכנית מתאר כדי לתת מענה הול ומתאי לצורכי האוכלוסייה; כלומר
להרחיב את אזור השיפוט של המועצה ולהכליל בו אדמות לביצוע פרויקטי לצורכי ציבור
ואדמות פרטיות כדי לפתור את הקושי הטופוגרפי המיוחד לאזור ואת בעיית הצפיפות בבתי
המגורי .
ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÒÓ˘ Ï„'‚Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÔÎÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÓ ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ Ì‡ÂÏÓ· ·Â˘ÈÈ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡˙˘ ‰˘„Á ¯‡˙Ó ˙ÈÎ˙ ˙Î‰Ï
.‰ÓÂ„È˜Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰

תכנו אזור התעשייה
על אזור התעשייה מג'דל שמס )להל  אזור התעשייה( חלה תכנית מפורטת )מס' ג (6192/בשטח
של  207דונ שאושרה בדצמבר  .1994באזור התעשייה ,שהוא מקור פרנסת של מרבית
התושבי  ,פועלי בעיקר בתי קירור לאחסו תוצרת חקלאית וכ תעשיות זעירות .בי השני
 20081995אישרה הוועדה המחוזית  15תכניות מפורטות נקודתיות באזור התעשייה )החלות על
מגרש אחד או על שני מגרשי ( ,שהגישו יזמי וחקלאי להרחבת אזור התעשייה  מרבית
לצור -הקמת בתי קירור .לפי נתוני המועצה המעודכני למועד סיו הביקורת ,שטחו של אזור
התעשייה הורחב לכ 300דונ .
הוועדה המחוזית הנחתה את הוועדה עוד בשנת  2005להכי תכנית כוללת לאזור התעשייה.
בהיעדר תכנו כולל ,ומאחר שהוועדה המחוזית דחתה תכניות מפורטות נקודתיות )בשני 2007
 2008למשל נדחו שש תכניות כאלה( ,החלו יזמי ובעלי אדמות הגובלות באזור התעשייה,
מרבית בבעלות פרטית ,להרחיב את אזור התעשייה ולהקי בו ללא היתר בנייה בתי קירור,
מחסני לתוצרת חקלאית ומבני המשמשי לתעשייה זעירה .כתוצאה מכ -נגרמו לוועדה
ולמועצה המקומית מג'דל שמס נזקי כספיי  ,בי השאר בשל אובד הכנסות חדפעמיות מהיטלי
השבחה ומאגרות בנייה וכ בשל אבד הכנסות עתידיות מתשלומי ארנונה.
בשנת  2008הכינה הוועדה ביוזמתה תכנית אב 3להרחבת אזור התעשייה ,שאמורה לשמש בסיס
לתכנית כוללת ומפורטת ,והעבירה אותה במאי  2009לוועדה המחוזית .מבדיקת השלמה
__________________

3

תכנית שקובעת עקרונות מנחי לפיתוח מתו ראייה כוללת וארוכת טווח ,והיא יכולה לשמש מסמ
מנחה להכנת תכנית מתאר ותכניות מפורטות.
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שנעשתה בדצמבר  2009בוועדה המחוזית עולה כי עד מועד סיו הבדיקה טר הוקנה לתכנית
האב מעמד סטטוטורי.
בתשובתה מאפריל  2010למשרד מבקר המדינה ציינה הוועדה כי מועצה מקומית מג'דל שמס לא
שיתפה עמה פעולה לקידו תכנית מתאר לאזור התעשייה ,ועקב כ -היא לקחה את היזמה לידיה
והחליטה לפעול לבדה לקידו נושא זה .עוד ציינה הוועדה כי הוועדה המחוזית בישיבתה מינואר
 2010החליטה על הפקדת תכנית האב במעמד של תכנית סטטוטורית מפורטת אשר נית יהיה
להוציא לפיה היתרי בנייה.
בתשובתה ממאי  2010ציינה המועצה המקומית מג'דל שמס כי היא פועלת לקידו תכנו כולל
לאזור התעשייה ,במטרה לתת מענה הול לצורכי היזמי והיישוב.
‰„ÚÂÂ‰Â ÒÓ˘ Ï„'‚Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ ˙˙Ï ‰¯ËÓ· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÏÏÂÎ ÔÂÎ˙ ÌÂ„È˜Ï „ÁÈ ÂÏÚÙÈ ˙ÈÊÂÁÓ‰
.‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ· ÚÂÓÏ È„ÎÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÎ¯ÂˆÂ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï

המועצה המקומית מסעדה
לפי נתוני הלמ"ס מנתה אוכלוסיית מסעדה בסו  2008כ 3,500תושבי  .לפי נתוני המועצה מנה
היישוב במועד האמור כ 800בתי אב .תכנית המתאר של היישוב )מס' ג' (5867/קיבלה תוק
בשנת  1994וחלה על שטח של  880דונ  ,אשר  447דונ ממנו הוקצו למגורי  .בשנת 2002
קיבלה תוק תכנית מתאר )מס' ג' (12239/ששינתה בי היתר את שיעורי הבנייה המרביי
המותרי באזורי המיועדי למגורי  .לפי תכנית זו אפשר לבנות עד חמש קומות ,מה שלוש
קומות למגורי  ,קומת עמודי וקומת מסד ,ושיעור הבנייה המרבי הוא  274%משטח המגרש.
הועלה כי תכנית המתאר האמורה אינה נותנת מענה לגידול האוכלוסייה ולצורכי הדיור הנדרשי
ביישוב ,ויש בתכנית זו מגבלות תכנוניות בכל הנוגע לפיתוח היישוב ,כדלקמ:
 .1היישוב גובל בצדו המערבי בשמורת טבע וביער ,בצדו הדרומי  ביער ,ובמזרחו  באזור
משאבי טבע )על פי תכנית מתאר ארצית מס' .(31
 .2בשל הלי -משפטי שמקורו במחלוקת בי מינהל מקרקעי ישראל ובי הווק 4והתושבי
במסעדה )ראו להל( בעניי הבעלות על קרקעות בשטח של כ 370דונ בתחו תכנית המתאר
של היישוב אשר מיועדות לבנייה ,נבצר למכר או להקצות לתושבי באמצעות חכירה לצורכי
בנייה .נמצא כי באזור זה פשתה תופעה של בנייה בלתי חוקית וכי כ 100משפחות בנו בו בתי
ללא היתרי בנייה כנדרש בחוק .הועלה כי על יסוד תכנית המתאר התקפה במועד סיו הביקורת
נותרו ביישוב רק כ 35דונ פנויי המיועדי לצורכי בנייה למגורי  ,וה בבעלות פרטית של
כמה מתושבי היישוב .מהמועצה נמסר כי בעלי הקרקעות הפרטיי אינ מוכני למכר למחוסרי
דיור ,וכ -לא נית בפועל לנצל את זכויות הבנייה שמאפשרת התכנית.
__________________
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כדי לתת מענה לצורכי הגידול של היישוב הכינה המועצה המקומית מסעדה בשני 20072002
שלוש הצעות לתכנית מתאר חדשה והעבירה אות לטיפול הוועדה המחוזית .אול המועצה
והוועדה לא פעלו למלא אחר התנאי שדרשה הוועדה המחוזית לצור -קידומ ,ועקב כ -הפסיקה
הוועדה המחוזית לטפל בשתי התכניות הראשונות .באשר לתכנית המתאר השלישית שהגישה
המועצה ביולי  2007כדי להגדיל את השטח הכלול בתכנית המתאר שלה ל 1,410דונ  ,החליטה
הוועדה המחוזית על הפקדתה במרס  2010לאחר שמולאו התנאי שדרשה הוועדה המחוזית.
אול עד סו מאי  2010עדיי לא הפקידה המועצה את התכנית.
יצוי כי בשל התמשכות הטיפול בהכנת תכנית מתאר למסעדה גדל היקפה של תופעת הבנייה
הבלתי חוקית ,ועקב כ -נגרמו למועצה הפסדי כספיי בשל אובד הכנסות חדפעמיות מהיטלי
השבחה ומאגרות בנייה בגי אותה בנייה.
בתשובתו מאפריל  2010ציי ראש המועצה המקומית מסעדה כי קידו תכנית המתאר ופתרו
הסכסו -בי ממ"י לתושבי חיוניי לפתרו מצוקת הדיור של התושבי עקב היעדר קרקעות
לבנייה.
,·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙‡ ˙Â·ÎÚÓ‰ ˙ÂÈÂÎ˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ Ï˘· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ˆÚÂÓ‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,‡˘Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÂÏÚÙÈÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ Â˙ÈÈ ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓÂ ‰„ÚÒÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
·ÔÈ·Â È"ÓÓ ÔÈ· ÍÂÒÎÒ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙Â·¯Ï ,ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈÈÂÎ˙ ˙ÂÂ¯˙Ù ÌÂ„È˜Ï ˙‡˘ ¯˙È
.ÌÈ·˘Â˙‰Â Û˜ÂÂ‰

המועצה המקומית עי קיניה
לפי נתוני הלמ"ס ,אוכלוסיית היישוב מנתה בסו  2008כ 2,000תושבי  .לפי נתוני המועצה,
במועד האמור מנה היישוב כ 415בתי אב.
למועצה המקומית עי קיניה תכנית מתאר )מס' ג' (5820/שקיבלה תוק בשנת  1999ושטחה
כ 710דונ  ,מזה  521דונ למגורי  .בפברואר  2002קיבלה תוק תכנית מתאר )מס' ג'(12240/
ששינתה בי היתר את שיעור הבנייה באזורי המגורי .
בשני  20072002אושרו למועצת עי קיניה ארבע תכניות מפורטות ,שלוש מה לשינוי ייעוד
של קרקעות מחקלאות לתיירות ,לספורט ולמתקני הנדסיי  ,ותכנית אחת לשינוי ייעודה של
קרקע מבנייה למגורי לבניית מוסדות ציבור.
מהנדס המועצה מסר לנציג משרד מבקר המדינה כי תכנית המתאר האמורה אינה נותנת מענה
הול לצורכי היישוב .כ 20%מהקרקעות שהוגדרו בתכנית לבנייה מוגדרות "נכסי נפקדי " ,וה
שייכות לתושבי שעזבו את היישוב וקרקעותיה מוחזקות כיו בידי מינהל מקרקעי ישראל,
והתושבי נמנעי מלחכור אות .התוואי של חלק מהקרקעות שהוקצו למגורי תלול ,והדבר
מייקר את הוצאות הפיתוח ועלויות הבנייה ומקשה את ניצול .שטח אזור התעשייה קט ונמצא
בבעלות של אנשי פרטיי שאינ מעונייני למכרו.
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כדי למלא את צורכי היישוב הגישה מועצת עי קיניה בשנת  2006לטיפול הוועדה המחוזית הצעה
לתכנית מתאר להגדלת שטח המתאר מ 710דונ ל 1,080דונ  ,ובמועד סיו הביקורת נמצאה
בשלב שלפני הפקדה.

המועצה המקומית בוקעתא
לפי נתוני הלמ"ס ,אוכלוסיית היישוב בוקעתא מנתה בסו  2008כ 5,800תושבי  .לפי נתוני
המועצה ,במועד האמור מנה היישוב כ 1,350בתי אב.
תכנית המתאר של המועצה המקומית בוקעתא )מס' ג' (6121/קיבלה תוק בסו שנת  .1999על
פי התכנית ,שטח המתאר כ 1,524דונ  ,וממנו כ 960דונ למגורי  .בתכנית אושרה בנייה
בצפיפות של עד ארבע יחידות דיור לדונ  ,המאפשרת בניית עד  4,000יחידות דיור.
הביקורת העלתה כי היק השטחי המיועדי לצורכי הציבור מצומצ  ,ובשל מיקומ המתוכנ
אי ה מאפשרי למלא כנדרש את צורכי היישוב .הקרקע הפנויה לבניית מבני מגורי במסגרת
אותה תכנית היא בבעלות של מקצת התושבי  ,ובפועל לא נית לנצל את זכויות הבנייה בה,
ושטחי התעסוקה והמסחר במסגרת אותה תכנית קטני מהנדרש .עוד הועלה כי התכנית אינה
מאפשרת טיפול בנושאי חשובי כמו ביוב ,ניקוז ושטחי ציבוריי  ,וכי לא הוקצו במסגרתה
שטחי לבניית מתקני הנדסיי  ,כגו מתקני מי  ,חשמל ,ביוב ומוסדות דת.
הבדיקה העלתה כי המועצה המקומית בוקעתא יזמה שתי תכניות מפורטות להרחבת השטח
הכלול בתכנית המתאר שלה ,אול לא המשיכה את הטיפול בה ,כמפורט להל:
בשני  2002ו 2004יזמה המועצה המקומית בוקעתא שתי תכניות מפורטות לשינוי ייעוד של
קרקעות :בראשונה הוצע שינוי ייעוד של קרקעות בשטח  408דונ באזור כרו רומ מחקלאות
למגורי והכללת בתחו תכנית המתאר ,וכ מת לגיטימציה ל 13מבני מגורי שנבנו ללא היתר
בנייה; בשנייה הוצע לשנות את ייעוד של קרקעות חקלאיות בשטח של  1,088דונ מדרו מזרח
ליישוב הנקרא "חרמונית" לבנייה למגורי והכללת בתחו תכנית המתאר של היישוב.
ועדת המשנה לתכניות המתאר של הוועדה המחוזית החליטה בישיבתה במאי  2002לדחות את
התכנית הראשונה והמליצה לוועדה המקומית להכי תכנית מתאר חדשה להרחבת היישוב .לגבי
התכנית השנייה משנת  2004מסר מהנדס המועצה כי המועצה לא המשיכה לטפל בתכנית זו מאחר
שכ 50%מהשטח האמור נמצא בבעלות פרטית והיתר בבעלות ממ"י ,וכ מאחר שתוואי השטח
תלול ולפיכ -עלות הקמת התשתיות תהיה גבוהה.
בתשובתה ממרס  2010מסרה המועצה המקומית בוקעתא כי מרבית הקרקעות הפנויות המיועדות
לבנייה בתחו תכנית המתאר של היישוב ה בבעלות פרטית של שני אנשי  ,והדבר גור לעלייה
בלתי סבירה במחיר הקרקע ומקשה על התושבי לרכוש קרקע לבנייה ,לצפיפות בבנייה ולתופעה
של בנייה בלתי חוקית בשטחי שמחו %לתחו המתאר של היישוב ,וכי הקרקע לצורכי ציבור
אינה מספיקה לצורכי היישוב וכבר נוצלה ברובה .המועצה ציינה כי תפעל להרחבת השטח הכלול
בתחו תכנית המתאר של היישוב ,להקמת שכונה לזוגות צעירי על קרקעות שבבעלות ממ"י וכ-
לגרו להוזלה של מחירי הקרקעות לבנייה וכ לייעד קרקעות לצורכי הציבור.
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,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ÌÈˆÂÏÈ‡‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘Ù‡˙˘ ‰˘„Á ¯‡˙Ó ˙ÈÎ˙ ¯Â˘È‡Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰„ÚÂÂ‰
.·Â˘ÈÈ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ

✯
בתשובתה מאפריל  2010ציינה הוועדה כי בארבע השני האחרונות קידמה ביישובי האמורי
מספר רב של תכניות מתאר נקודתיות ונושאיות .אול בנוגע להתאמת תכניות המתאר לצורכי
היישובי  ,ציינה כי בהסתמ -על שיעור הבנייה ,תכניות המתאר הנוכחיות של מג'דל שמס ושל
בוקעתא עונות על צורכיה הנוכחיי והעתידיי  ,תכניות המתאר של מסעדה ועי קיניה מספקות
את צורכיה הנוכחיי  ,ותכניות המתאר המוצעות על ידיה אמורות למלא את צורכיה העתידיי .
‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚÏ ÈÂ‡¯ Ï˜˘Ó ‰˙ ‡Ï ‰˙·Â˘˙· ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÏÚ·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙ÂÁ˜ÂÏ ÔÈ‡ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈÎ
‰˘ÂÏ˘·) È"ÓÓ Ï˘ ˙ÂÏÚ·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ,(ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ú·¯‡·) Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰
,ÒÓ˘ Ï„'‚Ó Ï˘ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓÂ˜ ˘˘ ˙ÈÈ· Ï˘ ÚˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰Â ,(ÌÈ·Â˘ÈÈ
˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·¯‡ ÈÎ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È „ÂÚ .¯ÙÎ‰ ÔÈÚ¯‚· ÌÈÈ˜‰ ÈÊÈÙ‰ ·ˆÓ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙Ó
Ô˙Ó ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â˜ÂˆÓ· ˙Â¯ÈÎÓ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ ·Á¯Ó·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˘ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙Â˜ÙÒÓ ÔÈ‡ Ô‰Ï˘ ˙ÂÙ˜˙‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ ÈÎ Â¯˘È‡ Ô‰Â ,Ì‰Ï ÌÈ˙Â¯È
ÌÚ Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎÏÂ ,ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰Â ÌÈÈÁÎÂ‰
.ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â˜ÂˆÓÏ ÔÂÎ˙ ˙ÂÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

פיקוח הוועדה על הבנייה
קיו תנאי ההיתר
בסעי )17א( לתקנות התכנו והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל) 1970להל 
התקנות( ,נקבע כי "לא ינת היתר אלא בהתא להוראות המפורטות בתוספת השנייה ]לתקנות[
וכל היתר יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתא להוראות האמורות".
ההוראות בתוספת השנייה לתקנות קובעות סטנדרטי לבנייה ,בי היתר בתחו המראה החיצוני
של המבנה ,יציבותו ,בטיחותו ואיכותו.
חשוב להקפיד על בנייה לפי הסטנדרטי כדי לשמור על ביטחונ של המתגוררי במבני ושל
המשתמשי בה ועל איכות החיי שלה  .במסגרת חובתה של הוועדה המקומית להבטיח את
קיו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו ,היא חייבת להבטיח שהבוני במרחב התכנו
המקומי יפעלו ג בהתא לתקני שנועדו להבטיח את איכות הבנייה .לכ עליה לדרוש מבעלי
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היתרי הבנייה שימלאו הוראות אלה וימציאו לה כל אסמכתה שהחוק או התקנות קבעו שעליה
להגיש לה בשלבי הבנייה השוני או בגמר הבנייה ,לרבות תעודת בדיקה ,דיווח או תצהיר ,ועליה
לבדוק את האסמכתה האמורה כדי שתוכל לגלות ליקויי המצריכי את התערבותה.
ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ¯˙È‰‰ È˘˜·ÓÓ ‰˘¯„ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‡:ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .˙Â˜˙· ˘¯„Î ‰˙Â‡ ‰ÈÈ· ˙ÂÎÈ

הפיקוח לפני תחילת הבנייה
‰ÈÈ· ˙ÏÁ˙‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰
בתוספת השנייה לתקנות נקבע כי יש להודיע מראש לוועדה המקומית על התחלת הבנייה ועל
מועדה .עוד נקבע כי כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור ,רואי את עבודות הבנייה כאילו בוצעו
שלא בהתא לתנאי ההיתר ,אפילו א בוצעו על פי שאר תנאי ההיתר.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דרשה ממבקשי ההיתר למסור לה הודעות על התחלת הבנייה
כנדרש בתקנות.
ÌÂ˘Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ˘‡¯Ó ‰Ú„Â‰ Ô˙ÓÏ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰È‰ ÈÎÂ ,‰ÈÈ·‰ ¯˙‡· ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰
.‰ÈÈ·‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏÚ ˘‡¯Ó ‰Ú„Â‰ ‰Ï Â¯ÒÓÈ˘ ‰ÈÈ·‰ È¯˙È‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ

הפיקוח במהל -הבנייה
„ÚÂˆÈ·‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÁÂÂÈ
בתוספת השנייה לתקנות נקבע כי האחראי לביקורת לסוגיה יעשו ביקורת לפחות בגמר שלבי
אלה) :א( סימו קווי הבניי; )ב( גמר הקמת היסודות; )ג( גמר הקמת השלד; )ד( גמר
הבנייה .עוד נקבע כי מהנדס הוועדה המקומית רשאי לדרוש מהאחראי לביקורת לעשות ביקורת
בשלבי או במועדי נוספי באמצעות הודעה בכתב שתימסר לאחראי לביקורת ולבעל ההיתר,
ובלבד שתינת לבעל ההיתר מבעוד מועד הזדמנות נאותה להציג את טענותיו בנושא.
עוד נקבע כי האחראי לביקורת ידווחו לוועדה המקומית  כל אחד בתחומו  על מועד הביקורת
ועל ממצאיה ,לא יאוחר משישה ימי לאחר מועד ביצועה .בדיווח ה יפרטו בי השאר את השלב
שאליו הגיעו עבודות הבנייה מכוח ההיתר בשעת הביקורת ואת מועד הגמר של אותו שלב .כמו כ
יצרפו לדיווחיה תעודה המעידה שעבודות הבנייה בוצעו בהתא לתנאי ההיתר ,לחוק ולתקנות
שהותקנו על פיו .עוד נקבע כי א המדווח אחראי בי היתר להתאמת הבנייה לתכניות כהגדרת
בחוק ,הוא יציי בתעודה ג א העבודות בוצעו בהתא לתכניות אלה ,וא לאו  יציי בתעודה
אילו חריגות נמצאו .עוד נקבע כי כל עוד האחראי לביקורת הביצוע לא הגיש לוועדה המקומית
דיווח במועד או בשלב שנקבעו בתקנות או על פיה ,תיחשב הבנייה שבוצעה לאחר מכ כעבודה
שלא בהתא לתנאי ההיתר ,אפילו א בוצעה לפי שאר תנאי ההיתר.
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הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דרשה ממקבלי היתר הבנייה להמציא לה דיווחי של אחראי
לביקורת הביצוע כנדרש בתקנות.
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ Ì‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ˙ÂÁÂ„ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯˙È‰ ÈÏ·˜ÓÓ ˘Â¯„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎÂ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰ÈÈ· ˙Â‚È¯Á ¯Â˙È‡ÏÂ ‰ÈÈ·‰
ÁÈË·‰ÏÂ ¯˙È‰Ï ˙Ó‡Â˙ ‰ÈÈ·‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,·Ï˘ ÏÎ· ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ÈÈ·‰
‡˙ ‡.‰˙˘Ú ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ¯·„ ,‰ÈÈ·‰ ˙ÂÎÈ
‡ÌÈ„„ÂÓ‰ È¯Â˘È
בתוספת השנייה לתקנות נקבע כי "לא תבוצע יציקת היסודות של הבניי שעל בנייתו נית היתר,
אלא א כ נמצא בידי מנהל העבודה באתר אישור בכתב של מודד מוסמ -שמקו החפירות
הנועדות ליציקת היסודות מתאי למיקו הבני כפי שאושר בהיתר" .עוד נקבע כי "לא ימשיכו
בבנייה אחרי הקמתה של קומת המסד ...אלא א כ נמצא בידי מנהל העבודה באתר אישור בכתב
של מודד מוסמ -שקומת המסד אמנ תואמת את מיקו הבני כפי שנקבע בהיתר".
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דרשה ממקבלי היתר הבנייה להמציא לה אישור של מודדי ולפיו
החפירות שנועדו ליציקת יסודות הבניי בוצעו במקומו המתאי של הבניי כפי שאושר בהיתר.
˙‡ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ¯˙È‰‰ ÈÏ·˜ÓÓ ˘Â¯„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙Â¯ÈÙÁ‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ·Â˘Á ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈ„„ÂÓ‰ ¯Â˘È
·.¯˙È‰‰ ÈÙÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÌÂ˜Ó· ÂÚˆÂ
·„‰ÈÈ·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Â˜È
הוראות הדי הנוגעות לאיכות הבנייה נועדו בי היתר להבטיח איכות חיי נאותה למשתמשי
במבני ולהקנות למבני בטיחות ,אור -חיי ויציבות .בתוספת השנייה לתקנות נקבע כי לא ייבנה
שלד ,כולו או מקצתו ,מחומרי שאינ בהתא לתק .עוד נקבע כי א נבנה חלק כלשהו מהשלד
מחומרי שאינ תואמי לתק או על פי שיטת בנייה שאינה מתיישבת ע הוראות הדי ,הוא
ייהרס או יתוק.
עוד נקבע בתוספת השנייה לתקנות כי מעבדה מאושרת תבדוק את דוגמאות חומרי הבנייה ומוצרי
הבנייה של השלד ,תקבע את איכות וכ תקבע א ה עומדי בדרישות התקני  .כ נקבע כי א
בבדיקת המעבדה יימצא שחומר אינו תוא לתק ,המעבדה המאושרת תודיע על כ -לאלתר
לוועדה המקומית.
בתוספת השנייה לתקנות ג נקבעו הוראות בדבר איטו בניי נגד טחב ולחות ,ובכלל זה נקבע כי
עור -הבקשה או האחראי לביקורת יקבע את טיב החומרי המתאימי ואת שיטת האיטו  .עוד
נקבע כי חומרי הבנייה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתא לתק ,וכי בידוד התרמי של האלמנטי
של המעטפת בבנייני למיניה יתוכנ ויבוצע בהתא לתק הישראלי הנקוב בתוספת זו.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דרשה ממקבלי היתר הבנייה להמציא לה מסמכי המלמדי על
איכות של מוצרי הבנייה שהשתמשו בה  ,כנדרש.

959

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

הוועדה מסרה בתשובתה מאפריל  2010כי בהיתר הבנייה שהיא מנפיקה מצוי שהבנייה תבוצע
בהתא להוראות התקנות הידועות למתכנני  ,לאחראי על הביקורת ולעורכי הבקשות ,והיא
דורשת מה להקפיד על מילוי תנאי אלה.
˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ ˙Â˜˙‰ Ï˘ È„Ù˜ ÌÂÈ˜ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ·Ó‰ ˙Â·ÈˆÈ ÏÚ „ÓÏÓ Û‡Â Ì˙ÂÁÈË· ˙‡Â ÌÈ·Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰

הפיקוח בגמר הבנייה
˙¯Ó‚ ˙„ÂÚ
לפי סעי  21לתקנות ,לבקשת בעל ההיתר יוציא לו מהנדס הוועדה המקומית תעודה המעידה כי
כל הבנייה בוצעה בהתא להיתר ולתנאיו )להל  תעודת גמר( .על בעל ההיתר להגיש למהנדס
בקשה לתעודת גמר במועדי שנקבעו בתקנות .עוד נקבע כי לא תינת תעודת גמר לבניי אלא
לאחר שהמתכנ של שלד הבניי מסר למהנדס הודעה בכתב ולפיה הוכנה תכנית קונסטרוקציה
מעודכנת והיא נמצאת במשמורתו במקו שיפורט בהודעה.
כמו כ נקבע באותו סעי כי על מהנדס הוועדה המקומית לתת תעודת גמר א לדעתו נעשתה
והושלמה העבודה בהתא להיתר ולתקנות ,ו"תעודת גמר בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה
לקיו תנאי ההיתר" .עוד קובע הסעי האמור כי א לא קיבל בעל ההיתר תעודת גמר יראוהו כמי
שביצע עבודה שלא לפי ההיתר כמשמעו בסעי )204א( לחוק .היעדר תעודת גמר היא עברה על
התקנות.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דרשה מבעלי ההיתר להגיש לה בסיו הבנייה בקשה לקבלת
תעודת גמר.
‰Ï ˘È‚‰Ï ‰ÈÈ·‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜˘.ÂÈ‡˙ÏÂ ¯˙È‰Ï Ì‡˙‰· ‰ÚˆÂ· ‰ÈÈ·‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ ˙Ï·˜Ï ˙Â
ÏÓ˘ÁÏ ÌÈ·Ó ¯Â·ÈÁ
סעי 157א לחוק קובע כי לא יחוברו מבני לרשת החשמל אלא לאחר שהמבקש להתחבר לרשת
החשמל המציא אישור לכ) -טופס  (4מהרשות המאשרת .5רשות מאשרת רשאית לתת אישור לפי
סעי זה א שוכנעה כי המבנה שבו עוסקת הבקשה נבנה בהתא להיתר הבנייה.
Ì‡˙‰· ÏÓ˘Á Ô‰È·˘Â˙Ï ˙Â˜ÙÒÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰˜È„·‰ .ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á ÈÙÏ ÔÂÈÎ ˙Ú· È‡·ˆ‰ Ï˘ÓÓ‰ Ô‰Ï ˜ÈÚ‰˘ ¯Â˘È‡Ï
¯Â˘È‡ ˙‡ˆÓ‰· ÏÓ˘ÁÏ ÌÈ·˘Â˙‰ È˙· Ï˘ ÏÓ˘Á‰ ¯Â·ÈÁ ˙‡ ˙Â˙Ó ÔÈ‡ Ô‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
.‰„ÚÂÂ‰Ó
__________________
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הוועדה ציינה בתשובתה כי דרשה כמה פעמי מהמועצות המקומיות האמורות להפסיק את חיבור
הבתי לחשמל ללא קבלת אישורה )טופס  ,(4והיא פנתה בנושא זה ג למשרד הפני  ,אול
מאמציה בעניי זה לא נשאו פרי.
‰„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈÏ‰ „ÒÓÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯˙È‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â
.ÏÓ˘ÁÏ ÌÈÒÎ ¯Â·ÈÁÏ È‡˙Î ‰„ÚÂÂ‰Ó ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ÈÈ·‰

היעדר נהלי ותכניות פיקוח בוועדה
בסעי )145א( לחוק נקבע בי היתר כי כל עבודה או שימוש בקרקע טעוני היתר מהוועדה
המקומית ואי לעשות אלא בהתא לתנאי ההיתר.
בסעי )27א( לחוק נקבע כי מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח את קיומ של הוראות החוק
וכל תקנה שהותקנה על פיו .פיקוח סדיר ושיטתי של הוועדה המקומית לפני תחילת הבנייה,
במהלכה ובסיומה מאפשר לוועדה המקומית לגלות חריגות בנייה ולנקוט צעדי להפסקת
החריגות מהחוק או מההיתר לאלתר ,עוד קוד שייווצרו עובדות מוגמרות בשטח.
לביצוע הפיקוח הפיזי מעסיקה הוועדה שני מפקחי על הבנייה במשרה מלאה ,וחלוקת העבודה
ביניה מתבצעת לפי אזורי פיקוח.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא קבעה תכנית להסדרת עבודות המפקחי ולא הכינה נוהלי עבודה
כתובי המסדירי את חובת של המפקחי על הבנייה לקיי ביקורי באתרי הבנייה בשלבי
שוני של הבנייה וסיורי ביישובי שנמצאי בתחו מרחב התכנו המקומי שלה ,את תדירות
הביקורי והדיווח עליה .
עוד הועלה כי הפיקוח על הבנייה מתבסס בעיקרו על דיווחי המפקחי על הבנייה הבלתי חוקית
שגילו בסיורי אקראיי שקיימו ביזמת או בעקבות תלונות שהועברו לטיפול  ,או על בדיקות
שנדרשו לעשות באתרי הבנייה בשלב אישור הבקשה להיתר .המפקחי לא הגישו לוועדה דיווח
על ביקוריה ולא תיעדו באופ שוט את הממצאי שהעלו בביקוריה  ,אלא רק במקרי שבה
התגלתה בנייה בלתי חוקית.
ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰ÈÈ·‰ È¯˙‡· ‰ÓÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈ·Â˙Î ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÔÈÎ˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰˙˘ ‰ÈÈ·‰ È¯˙È‰Ó ˙Â‚È¯ÁÂ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ
‰ÓÂÁ˙· ¯È„ÒÂ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÂÚˆ·È˘ ˙Ó ÏÚ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ Ì‰Ï Ú·˜˙Â ,‰ÈÁ˜ÙÓÏ
.ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Â„Ú˙ÈÂ

פעילות הפיקוח לאיתור עברות בנייה
הבדיקה העלתה מקרי שבה המפקחי שהעסיקה הוועדה לא איתרו עברות בנייה ושימושי
חורגי שביצעו התושבי  ,וכי בחלק מהמקרי אותרו עברות בנייה בשלבי מתקדמי של
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הביצוע .עוד נמצא כי בחלק מהמקרי  ,ג לאחר שהתגלו עברות הבנייה ,לא נקטה הוועדה
פעולות אכיפה נגד מבצעי הבנייה הבלתי חוקית.
משרד מבקר המדינה עשה בדיקה אקראית של  60בקשות שהגישו תושבי לקבלת היתרי בנייה.
בדיקתו העלתה כי  25תושבי בנו בלא היתר או חרגו ממנו ,וכי הוועדה לא גילתה זאת לפני
שאות תושבי הגישו לה את הבקשות .זאת ועוד ,לאחר שהתושבי האמורי הגישו את
הבקשות לוועדה ,היא לא נקטה נגד שו צעדי כנדרש בחוק ,א שחלק ביצעו בנייה ללא
היתר בהיקפי גדולי  .למשל ,שני תושבי חרגו משטח הבנייה המותר בהיתר ב 428מ"ר
וב 431מ"ר; שני תושבי אחרי חרגו ב 310מ"ר וב 349מ"ר; שני תושבי נוספי חרגו
משטח הבנייה ב 206מ"ר וב 270מ"ר; תושב אחד בנה דיר צא בשטח של  575מ"ר.
להל דוגמאות לפיקוח לקוי של הוועדה על בנייה לא חוקית בתחומה:
 .1בינואר  2008הוציאה הוועדה היתר בנייה לתושב מג'דל שמס לבניית בית מגורי של שתי
קומות בשטח כולל של כ 280מ"ר ,א -בסיור שקיי מפקח הוועדה בדצמבר  2008עלה כי
התושב בנה בית של ארבע קומות בשטח כולל של  560מ"ר.
בעקבות כ ,-ב 28.12.08הוציאה הוועדה לאותו תושב צו הפסקה מינהלי ,וב 19.01.09הוציאה
נגדו צו הפסקה שיפוטי .במאי  2009העביר התובע של הוועדה את התיק למפקח הוועדה
להשלמת פרטי הנחוצי לצור -החלטה על הגשת כתב אישו  .לפי מסמכי הוועדה ,במועד סיו
הביקורת בדצמבר  ,2009לא קיד הפיקוח את הטיפול בעניי.
 .2ב 18.2.09הגיש תושב מג'דל שמס בקשה ללגליזציה לבניי מגורי בשטח של  273מ"ר
ולבניית תוספת של קומה בשטח של כ 300מ"ר .ב 2.03.09קיי המפקח ביקור באתר לצור-
בדיקת תכניות הבנייה שהגיש התושב והעלה כי הוא כבר בנה קומה ראשונה ,והקומה השנייה
נמצאת בשלבי בנייה מתקדמי  .באותו יו הוציאה הוועדה נגד התושב צו הפסקה מינהלי,
וב 5.3.09פתחה נגדו תיק פיקוח ,הכולל את המסמכי הרלוונטיי לצור -הכנת כתב אישו .
ÔÂÎ˙‰ ·Á¯Ó· È˙ËÈ˘Â ¯È„Ò ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯ˆÂ˘ Ì„Â˜ „ÂÚ ÌÈÈÂ˘‡¯‰ ‰È·Ï˘· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ· ˙ÂÏ‚Ï È„Î ,‰Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ÏÂ ‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ Ï˜Ó ¯·„‰ .ÁË˘· ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ
.˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
הוועדה ציינה בתשובתה כי מש -שני המשימות שהוטלו על המפקח שלה היו מעל ליכולתו,
ונגרמה פגיעה מסוימת באיכות הפיקוח לגילוי עברות במועד מוקד ככל האפשר ,והיא מעסיקה
כיו מפקח נוס .עוד ציינה הוועדה כי בכוונתה לתת את הדעת על הממצאי והליקויי שהועלו
בעבודת הפיקוח ולשפר בעתיד.
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טיפול גורמי האכיפה בעברות תכנו ובנייה
שבתחו השיפוט של הוועדה
הטיפול בשמירה על קרקע המדינה ואכיפת הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ובכלל מניעת בנייה
בלתי חוקית מופקדי בידי כמה גופי  :הרשויות המקומיות; הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה;
היחידה לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני ; האג לפיקוח במינהל מקרקעי ישראל ,שבסמכותו
לאכו את דיני המקרקעי הנוגעי לסילוק פולשי ואת תנאי ההסכ המסדיר את השימוש
במקרקעי; וכ פרקליטות המדינה באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי שבמשרד
המשפטי  ,העוסקת בי השאר בהיבטי הפליליי של אכיפת החוק .עוד מטפלת בנושא מינהלת
תיאו פעולות האכיפה )להל  מתפ"א( שבמשטרת ישראל .פעילות האכיפה מסתמכת על כמה
חוקי  ,ובה חוק התכנו והבנייה ,חוק המקרקעי ,התשכ"ט) 1969להל  חוק המקרקעי(,
וחוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( ,התשמ"א] 1981להל  חוק מקרקעי הציבור )סילוק
פולשי ([ .לגופי אלה הוענקו הסמכויות לפקח על כל עבודה בקרקע ובמבני שהוקמו עליה
ולבדוק א ה נבנו לפי הוראות חוק התכנו והבנייה והתקנות שהותקנו על פיו.
משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול של הגורמי האמורי באכיפת דיני המקרקעי ,לרבות את
טיפול בבנייה בלתי חוקית ובפלישות לקרקעות המדינה .6להל הממצאי שהועלו:

פעולות האכיפה של הוועדה
בפרק י' לחוק נמנו עברות בנייה ,העונשי עליה והאמצעי למניעת ולהפסקת ,ובה צווי
הפסקת עבודה מינהליי ושיפוטיי  ,צווי הריסה מינהליי ושיפוטיי  ,קנסות וחיוב בתשלו כפל
שווי .לצור -ביצוע פעולות האכיפה מקבלי המפקחי על הבנייה משר הפני  ,בהתא לסעי
257א לחוק ,סמכויות מעצר וחיפוש וסמכויות לגביית עדות כדי שישמשו זרוע חוקית ומבצעת של
הוועדה המקומית לש פיקוח על קיו הוראות החוק ותקנותיו .הסמכות לית צווי הריסה
מינהליי נתונה בידי יו"ר הוועדה המקומית ,והסמכויות למת צווי הפסקת עבודה שיפוטיי
)להל  צו הפסקה שיפוטי( וצווי הריסה שיפוטיי ולחיוב בקנסות ובתשלו כפל שווי נתונות
בידי בתי המשפט .לצור -פעולות האכיפה מסתייעת הוועדה בשירותיו של עור -די פרטי
המשמש כיועצה המשפטי וג כתובע )להל  התובע(.
לאחר שהתגלתה עברת הבנייה נוהגי המפקחי על הבנייה בי היתר לפתוח תיק פיקוח,
ומתייקי בו את המסמכי הרלוונטיי המשמשי להוכחת ביצוע של עברות הבנייה )להל 
תיק פיקוח( .כמו כ מזמני המפקחי את מבצע העברה לתת עדות ,ולאחר מכ ה מעבירי את
תיק הפיקוח על כל מסמכיו לתובע של הוועדה כדי שיחליט א ראוי להגיש כתב אישו לבית
משפט.

__________________

6

ראו בעניי זה ג מבקר המדינה" ,(2009) (·)59 È˙˘ ÁÂ„ ,אכיפת דיני מקרקעי" ,עמ' .7465
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˙Â·¯Ï ,˜˜ÂÁÓ‰ ‰Ï ˜È Ú‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
È‡ˆÓÓ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .‰ÓÂÁ˙· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó „‚ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ˙ÂÎÓÒ‰
:‰˜È„·‰

צווי הפסקה שיפוטיי

.1

סעי  224לחוק ,שעניינו הפסקת ביניי מינהלית ,מסמי -בי היתר את יו"ר הוועדה המקומית,
בתנאי שנקבעו בו ,להוציא צו הפסקה מינהלי המורה להפסיק מיד בנייה המבוצעת בלא היתר או
החורגת מהיתר או מתכנית .צו כאמור נועד לאפשר לרשויות האכיפה לעצור את המש -הבנייה
שלא כדי לפני שתיעשה לעובדה מוגמרת ,שהטיפול בה קשה לאי ערו .-בסעי  226לחוק נקבע
כי צו הפסקה מינהלי בטל בתו 30 -יו מיו נתינתו ,אלא א כ הוגשה לבית משפט בקשה
לאישורו .בסעיפי  227ו 228לחוק נקבע כי א אישר בית משפט את צו ההפסקה המינהלי,
רואי אותו מאותו יו ואיל -כצו הפסקה שיפוטי ,וא סירב בית משפט לאשר את צו ההפסקה
המינהלי ,בטל הצו מיו קבלתה של החלטת בית המשפט.
סעי  239לחוק קובע את התנאי שלפיה רשאי בית המשפט לצוות על הנאש או על מי
שאחראי לביצוע עברה ועל כל מי שעבד בשירות להפסיק את העבודה או את השימוש במבנה,
והצו יהיה תק עד שבית המשפט יבטלו או יבצע בו שינוי .בשני  20092004הוציאו בתי
המשפט לבקשת הוועדה  440צווי הפסקה שיפוטיי .
בפברואר  2010ער -משרד מבקר המדינה בדיקה מדגמית ב 65תיקי פיקוח שבה הוצאו צווי
הפסקה שיפוטיי  .נמצא כי הוועדה לא הגישה כתבי אישו נגד שמונה מה  .עוד העלתה הבדיקה
כי הוועדה טר עשתה מעקב בנושא יישומ של שמונת הצווי  ,כמפורט :לגבי שני צווי הפסקה
שיפוטיי שהוציאה באוגוסט  ,2004לא נעשה מעקב א שחלפו חמש וחצי שני ממועד
הוצאת  .צו שיפוטי אחר ,שהוצא באוקטובר  ,2007נמצא אצל המפקח מאז ספטמבר  2008לצור-
השלמת חקירה .שני צווי שיפוטיי אחרי  ,שהוצאו בחודשי יוני וספטמבר  ,2008נמצאי
אצל המפקח מאז מאי ואוקטובר  2009לצור -השלמת חקירה ועד מועד סיו הביקורת לא
הושלמה החקירה .שני צווי שיפוטיי אחרי  ,שהוצאו בחודשי מאי ויוני  ,2009נמצאי אצל
המפקח מינואר  2010לצור -השלמת חקירה .כמו כ ,טר בוצע מעקב בנושא יישומו של צו
שיפוטי אחר ,שהוצא במרס .2009
בדיקת שני תיקי פיקוח מתו -השמונה שצוינו לעיל העלתה כי נאשמי שענייניה תועדו בתיקי
ביצעו עברות בנייה בהיקפי גדולי  .כ -למשל ,לפי תיק פיקוח של אחד הנאשמי  ,שהוצא נגדו
צו הפסקה שיפוטי במרס  ,2009בנה הנאש תוספת בנייה ללא היתר בשטח של  275מ"ר; לפי
תיק פיקוח של הנאש השני ,שהוצא נגדו צו הפסקה שיפוטי באוגוסט  ,2004הקי הנאש ללא
היתר בנייה מבנה בשטח של  250מ"ר בשטח חקלאי.
È˜È˙· ‰¯È˜Á‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÂÂˆ‰ ÚÂˆÈ· È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÔÎÂ ‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·Ú „‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰
˘.‰‡ÈˆÂ‰
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.2

צווי הריסה שיפוטיי

סעי  241לחוק קובע כי א נמשכו פעולות הבנייה שלא לפי צו הפסקה מינהלי או שיפוטי בלי
היתר ,רשאי בית משפט לצוות על הריסה של המבנה או של חלק ממנו שנבנה שלא לפי הוראות
של צווי אלה.
סעי  243לחוק קובע כי צו הריסה שיפוטי יכול להינת ג א לא הוגש כתב אישו בגי איקיו
צו הפסקה שיפוטי.
הבדיקה העלתה כי הוועדה אינה פונה לבית המשפט כדי שיוציא עבורה צווי הריסה שיפוטיי .
הוועדה מסרה כי היא מעדיפה לטפל בעברות בנייה באמצעות הגשת כתבי אישו .
Âˆ ˙‡ˆÂ‰ „ÚÂÓÓ ÌÈË˜ ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˘Ó˙˘‰Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ ,·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó Â ÌÈ·Î¯ÂÓ Ì‰ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ „Ú ÈËÂÙÈ
·˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó ˙‡ ÚÈ˙¯‰Ï È„Î ,‰ÈÈ · È ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈËÏ ˜ÂÁ‰ ‰Ï ‰ ˜‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ
.È„È˙Ú‰ ÔÂ Î˙· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ˘ ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ÚÂ ÓÏÂ ‰ÈÈ ·‰

התמשכות ההליכי להגשת כתבי אישו
בדיקה של  22תיקי פיקוח נוספי  ,שהוצאו בה צווי מינהליי או שיפוטיי )מנובמבר  2003עד
ספטמבר  ,(2008העלתה כי ב 19מהמקרי ההליכי להגשת כתבי אישו נמשכו תקופה ארוכה 
בי שנה לשש שני ממועד הוצאת הצווי  ולא הוגשו בה כתבי אישו עד דצמבר  .2009ואלה
המקרי  :שני תיקי פיקוח שבעניינ הוצאו צווי בנובמבר  ;2003תיק פיקוח שבעניינו הוצא צו
בשנת  ;2005שלושה תיקי פיקוח אחרי שבעניינ הוצאו צווי בשנת  ;2006שישה תיקי פיקוח
שבעניינ הוצאו צווי בשנת  7 ;2007תיקי פיקוח שבעניינ הוצאו צווי בשנת  ,2008מה תיק
פיקוח שבעניינו הוצא צו בינואר  2008ושלושה שבעניינ הוצאו צווי באפריל ובמאי .2008
מהבדיקה עולה כי בחלק מהמקרי ביצעו הנאשמי בנייה נרחבת .להל דוגמה:
בתיק פיקוח שהוצא לגביו צו מינהלי באוגוסט  2006ביצעו האחראי על הפעלת בית קירור
הגדלה של שטח המבנה בכ 710מ"ר ,כלומר  2,450מ"ר במקו  1,739מ"ר על פי ההיתר ,וכ
נבנו בלא היתר  200מ"ר נוספי בחזיתו הצפונית ,דהיינו חריגה כוללת של יותר מ .50%עוד צוי
בתיק הפיקוח כי  60%מהמבנה מצוי בשטח חקלאי ,מחו %לשטח שעליו חלה תכנית המתאר של
היישוב .נמצא כי עד מועד סיו הביקורת בדצמבר  2009לא הוגש כתב אישו .
הוועדה מסרה בתשובתה כי לא הצליחה לאתר היכ נמצא תיק הפיקוח האמור; כתוצאה מכ-
התמשכו ההליכי בתיק ובכוונתה להמשי -את הטיפול בעניי.
הוועדה הוסיפה בתשובתה כי במרחב התכנו שלה לא נעשה הסדר מקרקעי ועקב כ -לא נעשתה
חלוקה של מרחב התכנו לגושי  ,לחלקות ולמגרשי  ,ולא נרשמו הבעלויות על מקרקעי;משו
כ -נדרש זמ רב לאיתור בעלי המקרקעי מבצעי העברה ולהשגת ראיות לצור -הגשת כתבי אישו
נגד .
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ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜ÏÂ ‰˙„Â·Ú ÏÂÚÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ,ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂÓÏ ÌÈÂÂˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ „ÚÂÓ ÔÈ
˜ÂÁ‰ È¯ÙÓ „‚ ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ Ó ÏÚÂ ‡˘Â · ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ‰˙ ˜Â‰
˘·˙.‰ÓÂÁ

פיקוח ואכיפה של מינהל מקרקעי ישראל
המינהל מופקד על ניהול מקרקעי ישראל שה מקרקעי של המדינה ,של קק"ל ושל רשות
הפיתוח .7מתפקידו של ממ"י ,בי השאר ,לפקח על המקרקעי שבניהולו ולמנוע בה פעולות לא
חוקיות כגו עברות בנייה ,הסגות גבול ,פלישות ושימושי אחרי  .א נעשו פעולות כאלה ,עליו
לנקוט אמצעי העומדי לרשותו על פי חוק.
בממ"י פועל אג פיקוח המופקד על הפיקוח והשמירה על מקרקעי ישראל .בכל מחוז בממ"י
פועל ממונה מחוזי על הפיקוח ,האחראי לכמה מפקחי המבצעי את עבודת הפיקוח .הממוני
המחוזיי על הפיקוח והמפקחי במחוז כפופי מינהלית למנהל המחוז ,ומהבחינה המקצועית
ה סרי למרותו של מנהל אג הפיקוח שבמשרד הראשי.
לש אכיפת הדי ומניעת פלישות לקרקע המדינה עומדי לרשות ממ"י כמה חוקי  ,ובה חוק
המקרקעי וחוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( .החוקי האמורי מאפשרי למינהל לסלק את
הפולשי בדר -מינהלית או משפטית באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט בגי עברה על חוק
המקרקעי.
חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשי ( )ביצוע צו( ,התשס"ה ,2005מאפשר למינהל לפנות פולשי
באמצעות הוצאת צו ,ובתנאי שהצו נית בתו -שישה חודשי מ היו שהתברר כי תפיסת
המקרקעי הייתה שלא כדי ,וכ בתנאי שלא חלפו  36חודשי ממועד התפיסה.
סוגיית הקרקעות ביישובי שבתחו השיפוט של הוועדה
בחמשת היישובי שבתחו מרחב התכנו המקומי של הוועדה קיימת מחלוקת מתמשכת על
הבעלות על הקרקע בי התושבי ובי ממ"י .באות יישובי לא נעשה הסדר מקרקעי על ידי
משרד המשפטי  ,וכ 58,000דונ מהקרקעות שבמרחב התכנו המקומי של הוועדה אינ
מוסדרי  .כפועל יוצא מכ ,-ביישובי האלה אי חלוקה לגושי ולחלקות ,אי נוסחי טאבו
מאושרי ואי שו רישו של הזכויות במקרקעי .להל פירוט סכסוכי הקרקעות ודרכי הפעולה
המתגבשות:

__________________
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רשות הפיתוח היא גו %שהוק על פי חוק רשות הפיתוח )העברת נכסי( ,התש"י ,1950לניהול
האדמות שהופקדו לאחר מלחמת העצמאות בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדי ,וכ קרקעות שהופקדו
על פי חוק רכישת מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי( ,התשי"ג.1953

הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו

.1

‰„ÚÒÓ· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÍÂÒÎÒ

בי הווק במסעדה ובי ממ"י מתנהלי הליכי משפטיי הנוגעי לבעלות על כ 370דונ  ,שה
למעלה מ 40%מאדמות הכפר .הדיוני בי הצדדי בנושא זה ,ביזמת הוועדה המקומית,
מתנהלי כבר משנת  2004א -בלא תוצאות .הווק טוע כי המקרקעי ה בבעלותו ואי לממ"י
כל זכות בה  ,ובמועד סיו הביקורת טר הסתיי הטיפול בעניי זה .בשל התמשכות הטיפול
בתכנית המתאר של היישוב ובשל המחלוקת האמורה ,לא נית לשווק או להקצות קרקעות אלה
לבנייה על ידי ממ"י וג הווק אינו יכול לעשות כ ,על א מצוקת הדיור ביישוב.
בנובמבר  2009התקיי דיו בהשתתפות מנהל ממ"י ,יו"ר הוועדה המקומית ,נציג משרד
המשפטי  ,ראש המועצה המקומית מסעדה ונציג הווק .בדיו האמור הועלתה הצעת פשרה
להסדרת סכסו -הקרקעות ,ולפיה תשווק המועצה המקומית מסעדה את הקרקע באמצעות הגרלה
בי הנרשמי לכ -מראש .תיבח אפשרות לשווק את הקרקע בהתא לרשימה שהכי הווק .כמו
כ ,התושבי ייחשבו כ"ברי רשות" בקרקע ויחתמו על הסדר שבו יתחייבו כי א יקבע בית
המשפט שהקרקע היא בבעלות המדינה ,ה יחתמו על חוזה חכירה ע ממ"י .עוד צוי בהחלטה
כי ההסדר מחייב אישור של הנהלת ממ"י ושל מועצת מקרקעי ישראל.
··„˙‡ ‰¯˘È‡ Ì¯Ë È"ÓÓ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 2010 ¯‡Â¯·Ù· ‰˙˘Ú ˘ ‰ÓÏ˘‰ ˙˜È
.ÂÓÂ˘ÈÈ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ì‰È È· ÌÈ˜ÂÏÁ ÔÈÈ„Ú Û˜ÂÂ‰Â È"ÓÓ ÈÎÂ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰Úˆ‰‰
.2

ÒÓ˘ Ï„'‚Ó· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÍÂÒÎÒ

כאמור ,קיימת מחלוקת רבת שני בי הווק המקומי והתושבי במג'דל שמס ובי ממ"י על
הבעלות בקרקעות שחלק בתכנית המתאר.
באוקטובר  2009החלו תושבי במג'דל שמס בביצוע עבודות פיתוח להכשרת מגרשי לבנייה
ופריצת דרכי בשני מוקדי גדולי  ,ושטחו של כל אחד מה כלול בחלקו בתחומה של תכנית
המתאר ובחלקו חורג מתחו זה .העבודות בוצעו ללא קבלת היתרי בנייה על קרקע שחלקה
בבעלות המדינה.
בעקבות הכניסה לקרקע ,שיש מחלוקת בנוגע לבעלות עליה בי ממ"י ,התושבי והווק המקומי
במג'דל שמס ,הוגשה סמו -למועד זה עתירה לבג" %נגד המדינה וממ"י ,הדורשת הפסקת עבודות
הפיתוח והבנייה באזור.8
כחודש לפני הכניסה לקרקע בספטמבר  2009ובהמש -לישיבות בעניי )החל משנת (2004
התקיימה במינהל ישיבה בנושא "בנייה בכפרי הדרוזי ברמת הגול  מג'דל שמס" .בישיבה
השתתפו בי השאר מנהל ממ"י ,יו"ר הוועדה ,ראש המועצה המקומית מג'דל שמס ונציג משרד
המשפטי  .בישיבה סוכ כי התושבי ייחשבו "ברי רשות" בקרקע .עוד סוכ כי המועצה
המקומית תשווק את הקרקע באמצעות הגרלה בי הנרשמי לכ -מראש .א יקבע בית המשפט
שהקרקע בבעלות המדינה ,יתחייבו התושבי לחתו בעתיד על חוזה חכירה ע המינהל .ההסכ
האמור כפו לאישור הנהלת המינהל ומועצת מקרקעי ישראל .נציגי הווק הדרוזי התחייבו למנוע
פלישה לקרקע.
__________________

8

בג".(26.10.2009) ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ' ÌÈ·‚¯ ˙˙ÂÓÚ 9378/09 +
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יש לציי כי חלק מהשטח שאליו בוצעה הכניסה נמצא בתכנית המתאר של היישוב ומיועד ,על פי
סיכו הישיבה ,להיות משווק לתושבי למטרת בנייה למגורי .
בבדיקת השלמה שעשה משרד מבקר המדינה בפברואר  2010בוועדה ,במחלקה לאכיפת דיני
מקרקעי ובממ"י ,הועלה כי הטיפול בעברת הסגת הגבול מהפ הפלילי היה בידי משטרת ישראל,
ועברות התכנו והבנייה לגבי המקרקעי במג'דל שמס הועברו לטיפול מתפ"א ,בהיותה ועדת
היגוי ותיאו בימשרדית שבה משתתפי כל גורמי האכיפה הרלוונטיי  .המלצת מתפ"א להקי
צוות חקירה משולב ,שישתתפו בו חוקרי משטרה ומפקחי של היחידה הארצית וממ"י לצור-
חקירת עברות של הסגת גבול ,ובנייה ללא היתר ,התקבלה על ידי מפקד המחוז הצפוני ,והוא
הורה על הקמת צוות כאמור .ליווי החקירה נעשה על ידי פרקליטות מחוז הצפו ותובעת מטע
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי .עוד העלתה בדיקת ההשלמה כי העבודות האמורות בוצעו
בתחילת אוקטובר  2009מש -כשבועיי והופסקו .לנציגי משרד מבקר המדינה נמסר כי צוות
החקירה החל לפעול בפברואר .2010
טיפול ממ"י בבקשות להיתרי
בעקבות הסכסו -ובהיעדר רישו של הזכויות בקרקעות שבמרחב התכנו המקומי של הוועדה ,כל
אימת שתושבי מגישי לוועדה בקשות להיתרי בנייה ,היא מעבירה אות לאישור מקדמי בממ"י
קוד להוצאת היתרי הבנייה .קביעותיו של ממ"י בנושא הוצאת היתרי בנייה לתושבי התבססו
על הנחיות פרקליטות המדינה) 9משנת  (2009לעניי ההבחנה בי קרקעות שבבעלות המדינה ובי
קרקעות שבבעלות פרטית )להל  ההנחיות(.
לפי ההנחיות ,קרקעות שהוחזקו ועובדו משנת  1968עד  1981ברציפות על ידי התושבי  ,על פי
מיפוי שעשה ממ"י ,נית לראות אות כקרקעות בבעלות גורמי פרטיי לצור -הוצאת היתר בנייה
על ידי הוועדה המקומית ,וממ"י אינו מתנגד לבנייה בקרקעות האלה.
הבדיקה העלתה כי בתקופה שקדמה להוצאת ההנחיות ,כאשר אג הפיקוח בממ"י מחוז צפו
נדרש לקבוע א הקרקע היא של המדינה או בבעלות פרטית ,הוא בדק תחילה א הקרקע הייתה
מוחזקת ומעובדת משנת  ,1968ולחלופי א הקרקע עובדה במש 15 -שני רצופות מיו ביצוע
הפיקוח על ידי ממ"י .א התקיי אחד משני התנאי האמורי  ,אזי הקרקע נחשבת לאדמה
פרטית.
עוד הועלה כי בממ"י מחוז צפו לא נמצאו מסמכי או נהלי בכתב בנושא הפיקוח בעניי זה.
בממ"י מחוז צפו הוקמה ועדה בראשות סג מנהל המחוז ,והיא דנה בבקשות לבנייה שמגישי
התושבי לוועדה )להל  ועדת היתרי ( .נמצא כי בשנת  2006מיפה ממ"י קרקעות הנמצאות
בתחו שיפוט של היישובי  ,והוא העביר לוועדה מפות שסומנו בה הקרקעות שבבעלות
המדינה ואלה שבבעלות פרטית .ממ"י הנחה את הוועדה להגיש בקשות בנושא בנייה באדמת
מדינה ,וכ הנחה כי במקרי שבה סומנו הקרקעות שה בבעלות פרטית ,אי צור -להפנות את
הבקשות לוועדת ההיתרי .

__________________
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חוות דעת שהכינה ד"ר חווה זנדרברג ,מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ,שהובאה
בסיכו ישיבה מינואר .2009
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מנהל ענ פיקוח ציי לגבי המיפוי שעשה ממ"י כי הגבולות סומנו במפות בהתא למידע שהיה
ברשותו ,ובכל המקרי שעלה בה הספק בנושא הגבולות או שהיה בעניינ מידע חלקי בלבד ,ה
סומנו כאדמות מדינה ולא כאדמות פרטיות.
˙ÂÎÏ˘‰ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÂÏ ˘È˘ È Â¯˜Ú ÔÈÈ Ú· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ˆÌ‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ,ÔÎ ÂÓÎ ;˘„ÁÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÙÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÈ ÈÈ ˜Â ˙ÂÈ¯Â·È
˙Ï·˜Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ Ì¯È·Ú‰Ï ˘È ,ÈËÙ˘Ó È˘Â˜ Â‡ ˙ÂÏÚ· ÏÚ ˙Â˜ÂÏÁÓ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó
.‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰
הבדיקה העלתה כי חלק מהבקשות שמעבירה הוועדה לוועדת ההיתרי בממ"י ה בקשות
בעייתיות המעוררות מחלוקת בנושא הבעלות על הקרקע ,ובכלל זה בקשות שבמסגרת הטיפול
בה נדרש התובע להוכיח כי הוא בעל החזקה על הקרקע וכי עיבד אותה לפי ההנחיות ,וכ בקשות
שיש לבדוק אות באופ פרטני .נמצא כי הטיפול בחלק מאות בקשות נמש -זמ רב .למשל ,ראש
הוועדה הציג במכתבו ממאי  2008למנהל ענ הפיקוח בממ"י רשימה של  37בקשות שהועברו
לוועדת ההיתרי בממ"י ,וטיפולה בה התמש -פרק זמ ארו  -בי חודשיי לעשרה חודשי .
עוד ציי יו"ר הוועדה כי סוכ ע ממ"י שהבקשות יטופלו בתו -חודש מיו העברת.
לפי נתוני שהומצאו לבקשת משרד מבקר המדינה קיימה ועדת ההיתרי שבע ישיבות בלבד
בשני  2008ו ,2009נתו שאינו עולה בקנה אחד ע התחייבות ממ"י לוועדה שמש -הטיפול
בבקשות יהיה כחודש ימי .
˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ È"ÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.ÂÏÂÙÈËÏ ‰¯È·ÚÓ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÈ¯˙È‰Ï ÌÈ·˘Â˙ Ï

פיקוח ואכיפה של ממ"י
מהבדיקה עולה כי ממ"י במחוז הצפו לא קיי פיקוח יזו ושיטתי על הבנייה במרחב התכנו של
הוועדה ,ואי תכנית עבודה קבועה למפקחי בשטח.
נמצא כי בממ"י לא נמצאו אסמכתות מלאות ועדכניות של הסיורי שקיימו המפקחי בשטח .כמו
כ ,התיעוד בדבר ממצאי בדיקת ועל ישיבות משני קודמות היה חלקי.
עוד נמצא כי למערכת המחשב בממ"י לא הוז מידע מדויק ועדכני על מספר התביעות המשפטיות
שהגיש נגד עברייני שבנו בנייה בלתי חוקית בקרקעות המדינה או פלשו לקרקעות אלה .לבקשת
נציגי משרד מבקר המדינה העביר מנהל ענ פיקוח בממ"י צפו רשימה ידנית ובה מפורטות עשר
תביעות משפטיות שהוגשו בשמונה השני האחרונות.
‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ È"ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ· ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÂÈÏÚ ÈÎÂ ,È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙¯„ÂÒÓ
.˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Â˙Â‡ ÔÈÊ‰ÏÂ ÌÈÁ˜ÙÓ‰
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מנהל ממ"י ציי בתשובתו כי ממ"י יכי תכנית עבודה לביצוע פיקוח שיטתי ,ובעקבות ביקורת
מבקר המדינה שוקדי בממ"י על פיתוח מערכת דיווח ממוחשבת.

יחסי הגומלי בי היחידה לפיקוח שבמשרד הפני ובי הוועדה
למדינה סמכות לנקוט פעולות אכיפה על פי חוק התכנו והבנייה באמצעות היחידה הארצית
לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני  ,שהוקמה בשנת  .1988היחידה כפופה למנכ"ל משרד הפני ,
ובמסגרתה פועלות שש יחידות פיקוח מחוזיות ,בה יחידת הפיקוח שבמחוז הצפו.
ליחידת הפיקוח כמה תפקידי  ,ובכלל זה איתור עברות בנייה ,כניסה למקרקעי ,חקירת חשודי ,
איסו ראיות ועיבוד לצור -נקיטת פעולות אכיפה שונות ,כגו הכנת תיקי תביעה ,הוצאת צווי
מינהליי ושיפוטיי והריסת מבני בלתי חוקיי  ,טיפול בתלונות של אזרחי ופיקוח על פעולות
האכיפה של הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה שבתחו שיפוט .היחידה לפיקוח אמורה לפעול
במקו הוועדות המקומיות במקרי שה נמנעות מלנקוט פעולות אכיפה מספקות המתחייבות
מהחוק או במקרי שה מתקשות או מתרשלות בביצוע של פעולות אלה.
הבדיקה העלתה כי במסגרת ביקורת שעשתה היחידה לפיקוח בנובמבר  2006במרחב התכנו
המקומי של הוועדה ,היא מצאה עברות בנייה שביצע בית קירור ודרשה מהוועדה לנקוט נגד
מבצעיה אמצעי שעומדי לרשותה ,אול הוועדה לא נקטה צעדי כלשה  ,כמפורט להל:
בעקבות הביקורת האמורה ,שבה השתת מפקח הוועדה ,פנתה היחידה לפיקוח במכתב לוועדה
בחודש האמור וציינה כי מבנה בית הקירור נבנה בניגוד להיתר ,כמפורט להל :נבנתה סככה
בשטח  250מ"ר ,נסגרו קירות של סככה ששטחה  873מ"ר ונבנתה א היא בניגוד להיתר; נבנתה
קומת משרדי נוספת ללא גג רעפי כמתחייב בהיתר; נבנתה ללא היתר פרגולה בחזית ונסללה
ללא היתר דר -גישה למתח בית הקירור על שטח ציבורי .יצוי כי באוגוסט  2006הגישה הוועדה
נגד בית הקירור האמור כתב אישו רק בנוגע לבניית סככה בשטח  873מ"ר ,ובו צוי כי בית
הקירור הפר את צו הפסקת העבודה השיפוטית שהוציאה נגדו הוועדה באוקטובר  2005בגי בניית
הסככה האמורה .היחידה לפיקוח דרשה מהוועדה להגיש נגד בית הקירור כתב אישו מתוק
שיכלול את כל העברות האמורות.
יו"ר הוועדה אישר בתשובתו מדצמבר  2006ליחידה לפיקוח את ממצאי הביקורת וציי כי "לאחר
הביקורת נער -דו"ח פיקוח והחומר הועבר לתובע הוועדה ,לצור -תיקו כתב האישו בהתא ".
˜¯ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ÔÂ˜È˙Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ Ú·Â˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È·Ú‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
·„ÚÂÓ· .‰Ê‰ ‡˘Â ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ¯¯È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „·ÂÚ˘ ¯Á‡Ï ,2009 ÈÏÂÈ
¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ Û‡ ,Ô˜Â˙Ó ÌÂ˘È‡ ·˙Î ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘È‚‰ Ì¯Ë ,2009 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˘¯„ Â·˘ „ÚÂÓ‰ÓÂ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯·Ú ÂÏ‚˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó
.‡˘Â · ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰Ó
הוועדה ציינה בתשובתה כי גילתה תקלות בטיפול שלה בנושא זה ובייחוד ברישו התיקי .
לדעתה ,היא לא העבירה דיווח מוטעה ליחידה לפיקוח בעניי העברת התיק האמור לתובע שלה,
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ואי היא רואה פג בכ -שהעברת התיק לעיו התובע נעשתה לאחר שהתברר לה שטר הושל
הטיפול בו ,ג א היה זה לאחר פניית עובד משרד מבקר המדינה.
,‰˙·Â˘˙· ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ÁÂ˜ÈÙ ÁÂ„ Í¯Ú ÔÎ‡ Ì‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‚ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ˙ Ó ÏÚ ¯˙Ï‡Ï Ú·Â˙ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ Â¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰
·.¯Â¯È˜‰ ˙È· ÈÏÚ
בתשובתו מאפריל  2010למשרד מבקר המדינה ציי תובע הוועדה כי אינו יכול לזכור א התיק
האמור הועבר אליו בדצמבר  .2006הוא ציי עוד כי בתיק חסרות ראיות להגשת כתב אישו "ועל
כ -אני מניח שג א נמסר לי התיק החזרתי אותו למפקח לביצוע השלמות חקירה ,כפי שאני
עושה תמיד במצבי אלה ומסיבה זו התיק היה בוועדה".
עוד ציי התובע בתשובתו כי "מכל מקו  ,ג היו חסרות עדיי ראיות הנדרשות להגשת כתב
אישו ולכ לא הוגש".
בתשובתו מאפריל  2010ציי מנהל בית הקירור כי הגיש לוועדה בקשה לקבלת היתר בנייה ואת
המסמכי הנדרשי  ,והוא ממתי לקבלת היתר; אול במכתבו למשרד מבקר המדינה לא ציי
מנהל בית הקירור את המועד להגשת הבקשה.
,‰¯È˜Á ˙ÂÓÏ˘‰ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂÂÏ ˜È˙‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡˘ Ú·Â˙Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï ıÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÂÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˜È˙· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
‡˙ .ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÈ‡¯‰
Ï˘ ÏÂÙÈË ˙˘¯Â„ ‡È‰ Â·˘ ÌÈ ÈÈ Ú ·ˆÓ· ÈÎ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂˆÈ· È¯Á‡ ·Â˜Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó „‚ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ Â ‰„ÚÂÂ‰
„¯˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÎÓÒ ˜˜ÂÁÓ‰ ‰Ï Ô˙ ‡ÂÂ˘Ï ‡Ï ÔÎ˘ ;‰È˙Â˘È
.ÔÚÂˆÈ·· ˙ÂÏ˘¯˙Ó Â‡ ˙Â˘˜˙Ó Ô‰˘ Â‡ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ ÏÓ ˙ÂÚ Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

יחסי הגומלי בי הוועדה ,משרד הפני והמחלקה לאכיפת דיני
מקרקעי שבמשרד המשפטי
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי שבמשרד המשפטי )להל  המחלקה לאכיפה( היא יחידת מטה
בלשכה הראשית של פרקליטות המדינה ועוסקת בהיבטי הפליליי של אכיפת חוק התכנו
והבנייה .היא הוקמה על פי החלטת ממשלה מס'  2886מדצמבר  ,2004במסגרת שדרוג מערכת
האכיפה והגברת המאבק בתופעות הבנייה הבלתי חוקית ובהשתלטות על קרקעות ציבור והחלה
בפעילותה בשנת .2006
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תפקידיה העיקריי של המחלקה לאכיפה 10ה גיבוש מדיניות התביעה בתחו התכנו והבנייה,
הסמכת תובעי המחזיקי בכתבי הסמכה מטע היוע %המשפטי לממשלה ,הכשרת המקצועית
והוצאת הנחיות מקצועיות .המחלקה לאכיפה מטפלת בהליכי משפטיי  ,ופרקליטיה מנהלי
בבתי המשפט תיקי בעלי חשיבות משפטית או ציבורית ומלווי חקירות פליליות הקשורות
לאכיפת דיני התכנו והבנייה .מינואר  2009פועלת התביעה של הוועדות המחוזיות לתכנו
ולבנייה באמצעות המחלקה לאכיפה.
11

על שלבי החקירה מופקדת היחידה לפיקוח ,והיא אמורה לפעול בהתא להנחיה של המחלקה
בפרקליטות .בפברואר  2006הבהיר היוע %המשפטי לממשלה במכתב למנהל היחידה לפיקוח כי
גופי האכיפה ,לרבות היחידה לפיקוח ,כפופי בפעילות למדיניות ולהנחיות של היוע %המשפטי
לממשלה .הוא הדגיש שבשלב החקירה פועלת המחלקה בפרקליטות במישרי מול היחידה
לפיקוח ,וא יעלו חילוקי דעות כלשה בי היחידה לפיקוח ובי המחלקה בפרקליטות יש
להביא לפניו או לפני פרקליטות המדינה .המכתב הזה הופ %לידיעת של מנכ"ל משרד הפני
והיוע %המשפטי למשרד הפני .
··‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
È ÙÏ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯·„ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ .˙ÂËÈÏ˜¯Ù·˘ ‰ÙÈÎ‡Ï
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù
הבדיקה העלתה כי תובע הוועדה פנה בשנת  2007לאחראית על מחוז הצפו במחלקה לאכיפת
דיני מקרקעי )להל  הממונה על האכיפה( על מנת להיווע %בה בנוגע להמש -הטיפול בארבעה
תיקי בעלי רגישות מיוחדת שנפתחו בוועדה בגי עברות שהוועדה ראתה קושי לטפל בה
)פרטי להל( .בתשובה לפניות התובע ניתנו לו הנחיות לגבי המש -הטיפול בתיקי  ,ואול
בחלק מהמקרי לא קידמו התובע והוועדה את הטיפול בעניי ג לאחר שניתנו הנחיות; בעקבות
כ -לא נקטה הוועדה צעדי משפטיי נגד מבצעי הבנייה הבלתי חוקית באות המקרי  .הועלה
כי במאי  2009פנה התובע שוב לממונה על האכיפה בעניינ של אות המקרי  ,והיא העבירה
שלושה מה ליחידה לפיקוח לש חקירה או בדיקה .ואול היחידה לפיקוח לא ביצעה את
הוראות הממונה על האכיפה והעבירה את התיקי לטיפול הוועדה בלא שבדקה וחקרה אות
לגופ  ,ובלא להודיע על כ -לממונה על האכיפה .להל הפרטי :
 .1ביולי  2007העביר התובע של הוועדה לממונה על האכיפה חומר ראיות שהיה ברשותו
וטיוטת כתב אישו נגד אחד מחברי הוועדה בגי בנייה ללא היתר בשנת  ,2006שלפיה הורחב
שטח מבנה שבבעלותו בכ 12מ"ר באמצעות הוספת מרפסת כניסה ומדרגות בתו -כביש וביקש
את הנחיותיה לטיפול בנושא.
באוגוסט  2007הנחתה הממונה על האכיפה את תובע הוועדה להעביר את חומר הראיות ליחידה
לפיקוח על הבנייה כדי לבצע השלמות חקירה .והכול על מנת שבסיו החקירה יוחזר התיק אליה
כדי שתחליט להגיש כתב אישו ולקבוע א התובע של הוועדה ינקוט הליכי משפטיי  .נמצא כי
הוועדה והתובע לא פעלו על פי הנחיותיה של הממונה על האכיפה ,לא העבירו את החומר
ליחידה לפיקוח ולא טיפלו בו כלל.
__________________
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במכתב נוס בעניי ,ששלח התובע לממונה על האכיפה במועד ביצוע הביקורת של משרד מבקר
המדינה במאי ) 2009פנייה שהתקבלה במחלקה לאכיפה באוגוסט  ,(2009ציי כי הנושא טר
טופל .התובע ביקש שוב את הנחיותיה של הממונה על האכיפה להמש -הטיפול בנושא .הממונה
על האכיפה ציינה במכתב מינואר  2010לתובע כי מ הראוי שהוועדה תפעל לצירו האישו
בדבר תוספת הבנייה לזה שמתנהל נגדו ממילא בגי הפרת צו הריסה שהוצא נגדו במועד מוקד
יותר.
התובע והוועדה ,בתשובת מאפריל  2010למשרד מבקר המדינה ,ציינו כי אינ יודעי מדוע
התיק האמור לא הועבר באותה העת לפיקוח המחוזי ,ולאחר שהוחלט שהמש -הטיפול בתיק
ייעשה בכל זאת על ידי הוועדה ,בדעת להנחות את פיקוח הוועדה לחקור את החשודי כנדרש.
 .2ביוני  2007פתחה הוועדה תיק פיקוח בגי הצבה ללא היתר של תשע מכולות לממכר פירות
וירקות בשטח של  28מ"ר כל אחת על קרקע שייעודה חקלאית ,ובאוגוסט  2007הוציאה הוועדה
צו הפסקה מינהלי נגד האחראי על הצבת המכולות.
היחידה לפיקוח על הבנייה פנתה בדצמבר  2007ובפברואר  2008לוועדה ודרשה ממנה לנקוט
צעדי בגי בנייה בלתי חוקית זו .במשרדי הוועדה לא נמצאו מסמכי המלמדי על תשובת
הוועדה ליחידה לפיקוח על הבנייה.
ביולי  2007העביר התובע לממונה על האכיפה חומר ראיות וטיוטת כתב אישו נגד האחראי
להצבה ללא היתר של ארבע מכולות שמיועדות לממכר פירות בשטח כולל של  112מ"ר.
במשרדי הוועדה לא נמצאה תגובת הממונה על האכיפה למכתבו של תובע הוועדה .אול במכתב
אחר ששלח במרס  2008תובע הוועדה לממונה על האכיפה ,ציי כי למיטב זיכרונו הוא נתבקש
על ידה עוד ביולי  2007להעביר את הטיפול בנושא ליחידה לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני .
בתשובה ששלחה במרס  2008הממונה על האכיפה לתובע ביקשה שהוועדה תמשי -את טיפולה
בעניי ,ובמידת הצור -תשקול א להגיש בקשה לצו לפי סעי  212לחוק )הריסה ללא הרשעה(.
מהבדיקה עולה כי הוועדה לא נקטה צעדי כלשה נגד הבנייה הבלתי חוקית האמורה.
במכתב נוס ממאי  2009ששלח תובע הוועדה לממונה על האכיפה ,הוא ביקש שוב את הנחיותיה
לטיפול בנושא האמור .במכתבה מאוגוסט  2009העבירה הממונה על האכיפה את הטיפול בנושא
ליחידה לפיקוח ,וזו החזירה את התיק לוועדה להמש -טיפול.
התובע ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "בהיעדר ראיות ,ובהיעדר אפשרות לוועדה
המקומית להשיג ,לא נית להגיש כתב אישו " .עוד ציי התובע כי "לגבי הריסה לפי סעי 212
אשר הממונה על האכיפה הציעה לשקול את הוצאתו ולא הורתה על כ ...-הוועדה המקומית
ממילא לא תוכל לקיי את הצווי  ,ולא ברור א יש לוועדה המחוזית עניי בביצוע ההריסות בעת
הזו ,ואי טע בהוצאת צו הריסה אשר לא יבוצע בפועל".
 .3ביולי  2007העביר התובע של הוועדה לממונה על האכיפה מסמכי ובה ראיות לבנייה
ללא היתר של בית הע ביישוב מג'דל שמס על שטח של  2,430מ"ר )בשני .(20072002
מהמסמכי עולה כי הוועדה גילתה את דבר עברת הבנייה עוד בשנת  ,2002אול היא לא נקטה
כל צעד שהוא נגד מבצעי העברה.
התובע פנה לממונה על אכיפה וביקש את חוות דעתה א להוציא צו שיפוטי להפסקת העבודות,
וכ לשקול הגשת כתב אישו  .באוגוסט  2007ביקשה הממונה על האכיפה מהתובע הבהרות לגבי
המצב התכנוני והאפשרות להכשיר את הבנייה.
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הועלה כי תובע הוועדה השיב לפניית הממונה על האכיפה רק במאי  .2009בתשובתו ציי כי
לדברי מהנדס הוועדה לא נית להכשיר את הבנייה מאחר ששיעורי הבנייה היו גדולי מ המותר 
 243%במקו   180%וכ משו שחלקו נבנה אל תו -כביש מתוכנ ולא הותקנו עבורו מקומות
חניה כנדרש בתקנות .עוד ציי התובע כי הבעלי טר הגישו תכנית מפורטת להכשרת הבנייה
וביקש מהממונה על האכיפה הנחיות להמש -הטיפול בנושא.
נמצא כי הממונה על האכיפה ,במכתבה מאוגוסט  ,2009העבירה את הטיפול בנושא ליחידה
לפיקוח ,וזו החזירה את התיק לוועדה להמש -טיפולה.
התובע ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "בהיעדר ראיות ובהיעדר אפשרות לוועדה
מקומית להשיג ,לא נית להגיש כתב אישו לא אז ולא היו  .לכ בשורה תחתונה לא נגר כל
נזק".
 .4ביולי  2007העביר התובע לממונה על האכיפה חומר ראיות ראשוני שהכי מפקח הוועדה נגד
המועצה המקומית מסעדה בגי ביצוע עבודות סלילת כבישי ללא היתר וללא תכניות מאושרות.
התובע של הוועדה ביקש להתייע %הא להעביר את הטיפול ליחידה ארצית לפיקוח על הבנייה.
הממונה על האכיפה ,בתגובתה מאוגוסט  ,2007ביקשה מהוועדה להעביר את חומר הראיות
לחקירה ביחידה לפיקוח לצור -השלמת החקירה ,ולאחר מכ להחזירו אליה כדי שתכריע על
המש -הטיפול בנושא.
ממכתב ששלח התובע של הוועדה לממונה על האכיפה כעבור שנתיי ויותר ,במאי  ,2009הוא
ציי כי "התברר לי לאחרונה ,כי בשל טעות ,עד היו לא הועבר החומר לחקירת ועדה מחוזית"
)פירוש הדבר ליחידה לפיקוח( .במכתב זה ציי התובע כי לדעת מהנדס הוועדה נסללו הכבישי
על פי תכנית מפורטת ,וכי לפי החוק סלילת אינה טעונה היתר וייתכ שלא נעברה כלל עברה,
והוא העביר שוב את חומר הראיות לטיפולה .במכתב האמור ביקש התובע לקבל את הנחיותיה
להמש -הטיפול .מבירור שנעשה במחלקה לאכיפה עולה כי במכתבה מאוגוסט  2009העבירה
הממונה על האכיפה את הטיפול בנושא ליחידה לפיקוח.
בעקבות הביקורת הודיע הממונה על היחידה לפיקוח במכתבו מפברואר  2010לממונה על
האכיפה כי על הוועדה לטפל בנושא זה ,והוא אינו הגור המתאי שיכול להכריע בסוגיה זו.
המחלקה לאכיפה ,בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל  ,2010ציינה כי בעקבות בדיקת
משרד מבקר המדינה החלה היחידה לפיקוח לטפל בעניי ופנתה לממונה על האכיפה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי תובע הוועדה כי מאחר שהיחידה לפיקוח הודיעה שאינה
מעוניינת לטפל בתיק האמור ,בדעתו להמשי -את הטיפול בתיק הזה.
ÔÈ·Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÏ ˘¯„ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ ˘· ÌÒ¯Ù˘ "ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡" ÏÚ ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰
,‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ Ì‰· ÏÈÚÙ‰Ï ‰·¯ÈÒ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ ˙¯Â˜È·· .122009
‡‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˙Â‡ ‰˙Á ‰ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
È ÙÏ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰ ‡ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰
.˙Â˘ÚÏ ˙·ÈÂÁÓ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÙÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù
__________________
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היחידה לפיקוח ,בתשובתה ממרס  ,2010ציינה כי הפיקוח המחוזי פעל על פי סמכויותיו וסדרי
העדיפויות שלו ,ו"לא נמצא כי היה צור -בהתערבות הפיקוח המחוזי במקרי שתוארו לעיל.
חובת האכיפה הייתה והינה על הוועדה והתובע" .עוד ציינה כי "חובת המחלקה ]המחלקה
לאכיפת דיני מקרקעי[ הייתה לוודא שהתובע מבצע עבודתו כראוי ,בכל המקרי וללא פשרות".
המחלקה לאכיפה ,בתשובתה מאפריל  ,2010ציינה כי בנוגע להצבת מכולות ולבית הע שפורטו
לעיל הונחתה היחידה הארצית לשקול להפעיל את סמכותה המקבילה או לחלופי לסייע למפקחי
הוועדה במילוי תפקיד  .היחידה לפיקוח לא השיבה לפניות המחלקה ,וג לא הודיעה לה על
החלטתה שלא לטפל בעניי בעצמה אלא להעבירו לטיפול הוועדה.
עוד ציינה המחלקה לאכיפה בתשובתה כי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה אינה ממלאת את
התפקיד המערכתי המוטל עליה ,אינה מקיימת את הנחיות המחלקה לאכיפה ונמנעת מלהפעיל את
שיקול הדעת בענייני שבתחומי אחריותה.
˘˜·˙ÓÎ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ú·Â˙ÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ ·‰ ÈÚˆ·Ó „‚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ó
ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ „ÂÚ .˜ÂÁ· Ì˙ÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰
.ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ
‡,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÂÓ Ï
È„Î ‡ÏÓ ÌÂ‡È˙·Â Û˙Â˘Ó· ÂÏÚÙÈ ‰„ÚÂÂ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰
.˜ÂÁ‰ È¯ÈÙÓ „‚ Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ È„Úˆ ˙‡Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ

הארגו ואופ הפעילות של הוועדה המקומית
 .1הרכב הוועדה
בסעי  19לחוק נקבע כי במרחב תכנו מקומי שבתחומו נמצאת יותר מרשות מקומית אחת
ואוכלוסייתה מונה עד  35,000נפש תמנה הוועדה המקומית שמונה חברי ; הממונה על המחוז
במשרד הפני או נציגו יכהנו כיו"ר הוועדה ,ואת שבעת חברי הוועדה האחרי ימנה שר הפני
מתו -רשימת מועמדי שעליה המליצו הרשויות המקומיות הכלולות במרחב התכנו המקומי
של הוועדה .עוד נקבע בסעי כי לפחות שניי מחברי הוועדה לא יהיו חברי במועצות
המקומיות שבמרחב התכנו של הוועדה ,ולא ימונו אליה עובדי הרשויות המקומיות האמורי .
בסעי  21לחוק נקבע כי כהונתו של חבר ועדה מקומית שבמרחב התכנו המקומי שלה נמצאת
יותר מרשות מקומית אחת ,למעט הממונה על המחוז ונציגו של שר ,תיפסק חמש שני לאחר
מועד מינויו ,א -לא לפני שימונה חבר אחר במקומו או קוד שהוא עצמו ימונה שנית .עוד נקבע
באותו סעי ,בנוגע לחבר ועדה מקומית שהתמנה על פי המלצת מועצת רשות מקומית ,כי
המועצה הבאה רשאית להמלי %על מינוי חבר אחר שימונה במקומו.
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הבדיקה העלתה כי נוס על יו"ר הוועדה ,הוועדה מורכבת רק מחמישה חברי שמינה שר הפני ,
במקו שבעה כמתחייב מהחוק .עוד העלתה הבדיקה כי ארבעה חברי ועדה מכהני ברציפות זה
 13שני  ,וחבר אחד מכה זה שמונה שני ברציפות ,א על פי ששר הפני לא מינה אות מחדש.
˘¯„ Î ‰„ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á ‰Ú·˘ Â ÂÓ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ Ï˘ ˙È˜ÂÁ‰ Ì˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ÈÎÂ ,˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ
Ô˙È ˘ È„Î ,˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈ˘„Á‰ Ô‰È‚Èˆ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï Ô‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰
.‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ Ì‰Ó ÈÓ ˙Â ÓÏ ‰È‰È
הבדיקה העלתה כי יו"ר הוועדה לא הזמי לישיבות הוועדה חלק מחבריה שמונו על ידי שר
הפני  ,אלא הזמי תחת ארבעה נציגי שלא מונו על ידי שר הפני  ,ואות נציגי השתתפו
בישיבות הוועדה; שניי מה הצביעו בוועדה והשתתפו בקבלת ההחלטות ,כמפורט להל:
)א( חבר הוועדה ונציג המועצה המקומית מג'דל שמס שמונה בשנת  1996המשי -לכה כנציג
המועצה עד שנת  .2008נמצא כי בשנת  2009הוא לא השתת בישיבות הוועדה ,ובמקומו הוזמ
בשנת  2009נציג אחר שמינויו אושר על ידי שר הפני רק בפברואר  .2010אותו נציג ציי
בתגובתו למשרד מבקר המדינה כי לא היה ער לכ -שמינויו לא אושר על ידי שר הפני .
)ב( נציג המועצה המקומית ע'ג'ר מונה לחבר בוועדה בשנת  .2001משנת  2004ואיל -הזמינה
הוועדה להשתת בישיבות הוועדה במקומו נציג אחר של המועצה שמועמדותו לא אושרה על ידי
שר הפני  .הנציג שמונה כחוק ציי בתשובתו כי הוועדה לא הזמינה אותו להשתת בישיבותיה
מאז שנת  ,2004וכי הוא לא קיבל ממשרד הפני או מהוועדה הודעה על סיו חברותו בוועדה.
הועלה כי עד אפריל  2010לא אישר שר הפני את מינויו של נציג מועצה מקומית ע'ג'ר לחבר
ועדה ,א על פי שהמועצה המקומית ע'ג'ר העבירה בקשה למינויו במרס .2009
)ג( נמצא כי הוועדה אינה מזמינה את נציג הציבור שמונה עוד בשנת  1996להשתת
בישיבותיה ,ומשנת  2006הזמינה במקומו נציג אחר ,שהצביע בישיבות הוועדה ומועמדותו
אושרה על ידי משרד הפני רק בפברואר .2010
נציג הציבור ציי בתשובתו כי משנת  2004לא קיבל מהוועדה הזמנה כדי להשתת בישיבותיה
ולא קיבל ממשרד הפני הודעה על הפסקת חברותו בוועדה.
)ד( בשני  2007ו 2008הזמינה הוועדה נציג ממועצת בוקעתא להשתת בישיבותיה ,א
ששר הפני לא אישר כחוק את מינויו .מאוקטובר  2008מזמינה הוועדה לישיבותיה נציג אחר
במקומו שמצביע בישיבות הוועדה ,א -מינויו אושר על ידי שר הפני רק בפברואר .2010
הנציג האמור ציי בתשובתו כי באוקטובר  2004נבחר על ידי מועצה מקומית בוקעתא כנציגה
בוועדה ,אול הוא לא ידע שמינויו לא אושר על ידי שר הפני  ,וכי א גור לא הביא לתשומת
לבו שמינויו לא אושר.
יוצא אפוא כי עוד בטר אישר שר הפני את מינוי של חברי ועדה חדשי במקומ של חברי
הוועדה המכהני  ,החליט יו"ר הוועדה משיקוליו הוא שלא להזמי את החברי שמונו על ידי שר
הפני להשתת בישיבותיה ,אלא הזמי נציגי אחרי במקומ ; היו"ר א אפשר לשני חברי
שמינוי לא אושר להשתת ולהצביע בישיבות אלה.
בתשובתו ציי יו"ר הוועדה כי את הרכב הוועדה קיבל כנתו ע כניסתו לתפקיד ,ביוני  ,2004ולא
בדק את תקפות מינוי של חבריה; אול מאפריל  2006פנה כמה פעמי למשרד הפני כדי
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להסדיר את מינוי של חברי הוועדה .עוד ציי כי בפברואר  2010מינה משרד הפני חמישה
חברי לוועדה ,ומועמדות של שני חברי נוספי נמצאת בטיפול משרד הפני .
,ÔÈ„Î ‰„ÚÂ È¯·Á ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁÎ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ‰ ÈÓ˘ ÌÈ¯·Á‰ ˙‡ ˜¯ ‰È˙Â·È˘ÈÏ ÔÈÓÊ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ÈÎÂ
Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ ˙ÂÚ·ˆ‰Â ,Ì˙Â‡ ‰ ÈÓ ‡Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ ‡ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰
·.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙„‚Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È

 .2תדירות התכנסויותיה של הוועדה
בסעי )42א( לחוק נקבע כי המניי החוקי של חברי הוועדה בישיבות של מוסדות התכנו הוא
מחצית החברי ; א מספר החברי בעת פתיחת הישיבה קט מהנדרש ,ידחה יו"ר הוועדה את
פתיחת הישיבה ב 15דקות; בתו פרק הזמ האמור תתקיי הישיבה כדי א השתתפו בה שליש
ממספר החברי ובכלל יו"ר הוועדה ,ובלבד שמספר לא יפחת משניי נוס על יו"ר הוועדה.
בסעי )5א( לתקנות התכנו והבנייה )תדירות דיוני מוסד תכנו( ,התשס"ג ,2003נקבע כי "ועדה
מקומית תקיי ישיבה מ המניי אחת לחודש לפחות ,א -רשאית היא להחליט שלא לקיימה
בחודש אחד בשנה ובלבד שמניי ישיבותיה בשנה לא יפחת מ."12
מעיו בפרוטוקולי של דיוני הוועדה עולה כי היא התכנסה בתדירות נמוכה מזו שנקבעה בתקנות
האמורות :בשנת  2006קיימה הוועדה שבע ישיבות בלבד ,בשנת  2007ו 2008קיימה הוועדה
שמונה ישיבות בלבד בכל שנה ,ובשנת   2009קיימה חמש ישיבות בלבד .עוד הועלה כי בשני
 2008ו 2009התקיימו ארבע ישיבות של הוועדה בנוכחות יו"ר הוועדה וחבר ועדה נוס ,בלי
שיהיה מניי חוקי כמתחייב.
ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰ÎÂÓ ˙Â¯È„˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÈÈ Ú ˙‡ ˙Ï‰ Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÒ Î˙‰
·Ï˘ Ì‰È˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÔÎÂ ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ
‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ,‰ÊÓ ¯˙ÂÈ .‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÏÂ‰È · ÚÂ‚ÙÏ Û‡Â ÌÈ·˘Â˙‰
.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰Â ‰¯È„Ò‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ È ÂÈÁ

✯
‰„ÚÂÂ‰ È ÈÈ Ú ÏÂ‰È Ï ÌÂ¯˙Ï Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ,Ì¯Á·È‰ ÌˆÚÓ ,ÌÈ ‰ÎÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á
‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ ˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ÔÎ ÏÚ .Ì‰È·Â˘ÈÈ ˙‡ ‚ˆÈÈÏÂ
˘˙Â·Â˘Á ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï˘ ¯Á‡Ó ‰È ÂÈ„· ÌÈÁÎÂ ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ‰ Ï
˙Â·È˘È˘ ¯Á‡Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡ ÏÚ ˙ÈÙÒÎ‰Â ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ,˙È Â Î˙‰ ‰ ÈÁ·‰Ó
.‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÓ‚Ù ,¯ÒÁ ·Î¯‰· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‰„ÚÂÂ‰
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התקשרויות ע נותני שירותי
 .1התקשרות ע היוע המשפטי והתובע
תפקידו של היוע המשפטי בוועדה המקומית )להל  היוע המשפטי( הוא מ התפקידי
המרכזיי בוועדה .עיקר תפקידו הוא מת ייעו משפטי לוועדה ,אחריות על התביעה וניהול
ההליכי המשפטיי ,לפי פרק י' לחוק התכנו והבנייה ,בתחו שיפוטה של הוועדה.
סמכות היוע המשפטי לשמש "תובע" נקבעה בסעי )12א()ו()ב( לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ב ,1982מכוח הסמכה שיקבל מהיוע המשפטי לממשלה .בחוזר מנכ"ל משרד
הפני )מס'  (1/2007נקבע כי היוע המשפטי הוא שומר הס של הוועדה המקומית ,ומחובתה
של זו לפעול על פי די בהיותה יציר החוק ובהיות נבחריה ועובדיה נאמני הציבור ומשרתיו.
ההנחיות בדבר העסקת יועצי משפטיי בוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה פורסמו בחוזר
מנכ"ל משרד הפני )מס'  .(1/07 ,7/05הסמכת תובעי בוועדות המקומיות עוגנו בהנחיות היוע
המשפטי לממשלה )מס' .(8.110
מינואר  2006התקשרה הוועדה בהסכ ע משרד עו"ד כדי שישמש יועצה המשפטי ותובע שלה.
להל הממצאי בעניי זה:
הלי מינויו של היוע המשפטי
חוזר מנכ"ל משרד הפני ) 7/2005להל  חוזר המנכ"ל( מסדיר את העסקת של יועצי
חיצוניי בוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה .בי היתר נקבע בו כי על כל ועדה מקומית להקי
ועדת התקשרויות לצור .בחינה ואישור של התקשרויות ,שבה יהיו חברי יו"ר הוועדה המקומית,
מהנדס/מזכיר הוועדה ושלושה מחבריה ,בה נציג ציבור .לצור .ביצוע ההתקשרות תקיי ועדת
ההתקשרויות מכרז פומבי או תפנה לספקי בבקשה לקבלת הצעות מחיר .הוועדה תבח את
ההצעות שהוגשו לה ,תמלי על ההצעה הזוכה ותפרט את נימוקיה בכתב .מליאת הוועדה תדו
בממצאי שהועברו אליה ,תקבל את ההמלצה או תדחה אותה או תבחר הצעה אחרת ותפרט
בכתב את הנימוקי להחלטתה ולבחירתה.
נמצא כי ועדת ההתקשרויות שהקימה הוועדה ואשר דנה בהצעות להתקשרות ע יוע משפטי
כללה יו"ר ושלושה חברי בלבד ,בה שניי שלא מונו על ידי שר הפני.
בתשובתו ציי יו"ר הוועדה כי בינואר  ,2006בעת שהתכנסה ועדת ההתקשרויות לבחינת הצעות
לקבלת יוע משפטי ,לא ידע שמינוי של שניי מחברי ועדת ההתקשרויות לא אושר על ידי שר
הפני ,מאחר שה כיהנו כחברי מליאה עוד קוד התמנותו ליו"ר הוועדה .עוד ציי כי נודע לו על
כ .לראשונה באפריל  ,2006כשפנה למשרד הפני בעניי.
.Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁÏ „Â‚È· ‰È‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÏÏÎÏ ÌÈ„‚ÂÓ ‰Ú·ˆ‰· ÌÙÂ˙È˘Â ÌÈÙ‰ ¯˘ È„È ÏÚ ÂÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ¯·Á È˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ
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בדצמבר  2005פנתה ועדת ההתקשרויות לשמונה משרדי עורכי די לקבלת הצעות לתפקיד יוע
משפטי ותובע .בהגדרת התפקיד נקבע כי הוא יית ייעו משפטי שוט וישמש תובע של הוועדה.
שישה משרדי של עורכי די הגישו הצעות מחיר לשירותי ייעו משפטי .התשלו לפיה יורכב
משכר טרחה חודשי ,מ 4,500ש"ח עד  10,000ש"ח ,13וכ סכומי נוספי בגי הגשת כתבי
אישו ,טיפול בערעורי ונושאי אחרי; עו"ד נוס ביקש סכו של  100דולרי לשעה בגי מת
ייעו משפטי ,ועוד ביקש סכומי נוספי בגי הגשת כתבי אישו ,טיפול בערעורי ובנושאי
אחרי.
משרד עו"ד שעמו התקשרה הוועדה בהסכ הגיש לוועדה שתי הצעות :הראשונה לשכר גלובלי
של  15,000ש"ח והשנייה לתשלו לפי הפעולות שיבצע עור .הדי עבור הוועדה; היא כללה
סכו קבוע של  3,500ש"ח לחודש וסכומי נוספי שבי  450ש"ח ל 2,000ש"ח בגי הגשת
כתב אישו ,טיפול בערעורי ונושאי אחרי.
בישיבתה ביו  16.01.06בחרה ועדת ההתקשרויות במשרד עו"ד האמור לשמש יועצה משפטי
של הוועדה המקומית וקיבלה את הצעתו הראשונה ,ולפיה ישול לו שכר גלובלי .כאמור ,עד
מועד סיו הביקורת עור .הדי ממשי .בתפקידו כתובע הוועדה ויועצה המשפטי.
בפרוטוקול הישיבה ציי יו"ר הוועדה ,שכיה כיו"ר ועדת ההתקשרויות ,כי הצעתו של משרד
עו"ד האמור "אומנ גבוהה יותר א .הכל כלול בו ...בבדיקת המועמדויות השונות קיבלתי חוות
דעת יוצאת מ הכלל על היוע משפטי וכאד וכ .ג עדכנתי את הוועדה .יש לציי שלכל
המועמדי יש המו נקודות זכות" .עוד ציי כי "בחישוב כולל של ההוצאות המשפטיות שנעשה
על ידי חברי ועדת המכרזי נראה לחברי הוועדה נכו להעדי את ההצעה של הרייטנר
הגלובאלי" .מליאת הוועדה המקומית בישיבתה מ 18.1.06דנה בהמלצה האמורה של ועדת
ההתקשרויות ואישרה את ההתקשרות האמורה ע משרד עורכי הדי לקבלת שירותיו עד דצמבר
 ,2006ע אופציה להארכה לשנה נוספת.
מעיו בפרוטוקול ומבדיקת מסמכי ועדת ההתקשרויות עולה כי הוועדה לא בחנה את הצעת עו"ד
הזוכה מתו .השוואה להצעותיה של עורכי הדי האחרי כדי לבדוק א יש פערי ביניה .עוד
עולה מהפרוטוקול כי שלא כפי שציי יו"ר הוועדה ,לא נמצאו מסמכי על תחשיבי שעשתה
הוועדה בנוגע לכדאיות הכלכלית של ההתקשרות בהתחשב במספר התביעות ,העררי והערעורי
שהיו בטיפול בשני שקדמו להתקשרות .בשני  20082007שילמה הוועדה למשרד עורכי הדי
שכר טרחה בסכו כולל של  416,000ש"ח.
בתשובתה ציינה הוועדה כי כל הצעות המחיר שעמדו לפני הוועדה כללו מרכיב של "אי ודאות"
)בגי טיפול בנושאי נוספי מלבד ייעו משפטי שוט והגשת כתבי אישו(; רק הצעתו של
היוע המשפטי שנבחר כללה מרכיב "סגור" )גלובלי( אשר נית לתכנ עבורו מראש "תקציב
ידוע" .עוד ציינה כי במהל .השני נזקקה הוועדה לשירותי משפטיי במספר לא מבוטל של
הליכי ,לרבות עתירות מינהליות והליכי בג" .היוע המשפטי הכי עבור הוועדה הסכמי רבי,
ולפי ההצעות האחרות היו עבודות אלה כרוכות בהוצאות נוספות.
הוועדה ציינה עוד כי למרבית המציעי לא היה הניסיו הדרוש בייצוג ועדות מקומיות ,ורק מציע
אחד הציג ניסיו הכולל טיפול בכמה ועדות ,אול הצעתו הייתה מרשימה פחות ולאו דווקא זולה
יותר .היוע המשפטי נבחר בגלל מומחיותו בייעו לוועדות וניסיונו כתובע בוועדה המחוזית.
__________________
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‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰˙ÎÊ˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰Ù„Ú‰‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙„ÚÂ ÈÙÏ ‚Èˆ‰ÏÂ ‰ÈÙÏ ÂÁÂ‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ .˙˜ÓÂÓ
¯ÙÒÓ ˙ÈÊÁ˙Â ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÏÚ ÒÒ·˙È˘ ,˙ÂÚˆ‰‰ È·‚Ï ÈÏÎÏÎ ·È˘Á˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
ÏÎÂ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ È„Î ˙‡ÊÂ ,„È˙Ú· Â˙ÈÈ˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰Â ˙ÂÚÈ·˙‰Â ÌÈ˜È˙‰
.¯˙ÂÈ· ˙È‡„Î‰ ‰Úˆ‰· ¯ÂÁ·ÏÂ ‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï

 .2התקשרות ע משרד רואה החשבו
בנובמבר  2004התקשרה הוועדה בהסכ לניהול חשבונותיה ע משרד רואה חשבו מתל אביב
)להל  משרד רואה החשבו( .בהתא למפרט מיו  14.10.04להגדרת השירות )להל  המפרט(,
שהיה חלק מהסכ ההתקשרות ,שירותי ניהול החשבונות כללו בי השאר עיבוד והכנה של נתוני
השכר של עובדי הוועדה והכנת תלושי השכר שלה )להל  הפקת תלושי השכר(.
הסכ ההתקשרות היה לתקופה של שנתיי ,מינואר  ,2005ע אופציה להארכה בשנתיי נוספות.
ההתקשרות הוארכה עד מרס  ,2008ואחר כ .התקשרה הוועדה ע משרד רואי החשבו שוב
בהסכ שתוקפו עד דצמבר ) 2009ראו להל( ,וחלק מפרטיו זהי להסכ הקוד; נקבע בו כי
שירותי ניהול החשבונות יכללו ג הפקת תלושי השכר .בשני הסכמי ההתקשרות נקבע כי
השירותי יבוצעו במשרד רואה החשבו "באמצעות מחשב ותוכנות בבעלותו".
הביקורת העלתה כי משרד רואה החשבו הפיק את תלושי השכר באמצעות החברה לאוטומציה
במינהל השלטו המקומי )להל  החברה לאוטומציה( ,וכי הוועדה היא ששילמה לחברה
לאוטומציה תמורת שירות זה ,במקו שמשרד רואה החשבו יישא בהוצאות .מינואר  2007עד
נובמבר  2008שילמה הוועדה לחברה לאוטומציה תמורת השירות כ 22,000ש"ח.
בתשובתו ממרס  2010ציי משרד רואה החשבו כי במסגרת ההסכ הציע לוועדה לבצע את
חישובי השכר באמצעות תוכנה שמשרדו משתמש בה .ואול ,לאחר חתימת ההסכ בחרה
הוועדה משיקוליה להשתמש בתוכנה של החברה לאוטומציה ,והשימוש בה נכר .בעלות נוספת
שלא נכללה בהסכ .לפיכ .הוועדה משלמת את ההוצאות של חישוב השכר בנפרד.
יצוי כי הוועדה בתשובתה לא נימקה מדוע העדיפה להשתמש בתוכנה של החברה לאוטומציה
לחישובי המשכורת של עובדיה ,במקו שמשרד רואה החשבו ישתמש בתוכנה שבשימוש
משרדו.
¯Î˘‰ È·Â˘ÈÁÏ ‰ÈˆÓÂËÂ‡Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÎÂ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÏÂÙÎ‰ ÌÂÏ˘˙‰ ·˜Ú ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˜Ê ‰Ï ·Ò‰
Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ÏÚÂÙ· Ô˙È ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ „¯˘Ó ÌÚ ÌÎÒ‰· ÏÏÎ˘ ‰Ê ˙Â¯È˘˘ ÔÂÂÈÎÓ
‡.‰¯ÂÓ˙‰Ó ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰ Ï˘ ÊÂÊÈ˜ ÏÂ˜˘Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯Á
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תשלומי נלווי
בהסכ נקבע כי משרד רואה החשבו ישל במישרי משכורות לעובדי שיעסיק בניהול חשבונות
ובחישובי השכר של הוועדה .כמו כ ,בהצעה לניהול חשבונות שהגיש משרד רואה החשבו
לוועדה באוקטובר  ,2004צוי כי לוועדה לא יהיו יחסי עובדמעביד ע עובדי שיעסיק בקשר
לניהול החשבונות של הוועדה ,והוא ישל לעובדיו את כל ההוצאות הנלוות לשכר.
הבדיקה העלתה כי בשני  2006ו 2007שילמה הוועדה למשרד רואה החשבו בגי נסיעות
עובדת שלו הוצאות נסיעה למשרדי הוועדה בס .כ 2,400ש"ח .במאי  2006שילמה הוועדה סכו
נוס של כ 2,100ש"ח בגי סיוע מיוחד לעבודות המנגנו .בדרישות התשלו שהגיש משרד
רואה החשבו לוועדה לא פורטו העבודות שבוצעו.
בתשובתו ציי משרד רואה החשבו כי הנסיעות של עובדת משרדו למשרדי הוועדה נעשו לפי
בקשת יו"ר הוועדה כדי לדו עמה בנתוני שכר רגישי של חלק מהעובדי בוועדה .עוד ציי
משרד רואה החשבו כי הוועדה שילמה לו סכו של כ 2,100ש"ח בגי  12שעות עבודה
שהשקיעה חשבת השכר של משרדו בבניית נוהלי רישו ודווח נתוני לשכר.
ÏÎ· ˙‡˘Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ „¯˘Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙Â·¯Ï ,ÔÂ‚Ó‰ ˙Â„Â·ÚÂ ¯Î˘‰ ÈÂ˙ Ï˘ Ì˙˜Ù‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰
˘.Ï"‰ ˙„·ÂÚ‰ Ï

התקשרות נוספת ע המשרד
במרס  2008פנתה ועדת ההתקשרויות לשלושה משרדי רואי חשבו לקבלת הצעות מחיר תמורת
ניהול חשבונותיה .הועלה כי בוועדה התקבלו שלוש הצעות מחיר .הראשונה הסתכמה ב8,000
ש"ח לחודש והשנייה  ב 9,031ש"ח לחודש ,ואילו הצעתו של משרד רואה החשבו שאתו
התקשרה בינואר  2005הייתה  9,231ש"ח לחודש.
נמצא כי במרס  2008החליטה ועדת ההתקשרויות למסור את ניהול חשבונות הוועדה למשרד
שהצעתו הייתה הגבוהה ביותר ,בנימוק שהוא "ממלא תפקיד משמעותי ביותר במעלה חרמו".
עוד נמצא כי ועדת ההתקשרויות לא ציינה בפרוטוקול הישיבה את הנימוקי להעדפת ההצעה
היקרה ביותר ,שהפער בינה לבי ההצעה הזולה ביותר מגיע לכ 15,000ש"ח בשנה.
כאמור ,משרד רואה החשבו נת לוועדה שירותי ניהול חשבונות מינואר  2005עד מרס .2008
באפריל  2008חתמה עמו הוועדה על הסכ שתוקפו היה עד דצמבר  2009והואר .עד סו .2010
‰¯˜È‰ ‰˙ÈÈ‰ Â˙Úˆ‰˘ ÚÈˆÓ‰ ÌÚ ‰˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÈÏÏÎÂ Ï"ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ,‰È„ ˙ÒÒÂ·Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ˙˜ÓÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯˙ÂÈ
.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰
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המינהל הכספי
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מס'  14מיו ) 4.08.75להל  החוזר( נקבעו "נהלי בנושא הניהול
הכספי לוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה למספר רשויות מקומיות" שהוקמו על פי סעי  19לחוק
התכנו והבנייה ,ועמ נמנית ג הוועדה .מחוז הצפו של משרד הפני הוציא בשנת  2004נוהלי
עבודה והנחיות לארגו ותפעול ועדות בנושאי הניהול הכספי ,המבנה הארגוני ,כוח האד ומער.
השכר של ועדות אלה )להל  הנחיות מחוז הצפו(.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא הקפידה לפעול על פי החוזר ועל פי הנחיות מחוז הצפו .להל
הממצאי:

 .1צבירת עודפי כס בקופת הוועדה
בסעי  25לחוק נקבע כי אגרות שמשולמות על פי התקנות ולפי החוק לוועדה המקומית בקשר
לקרקעות או בנייני שבתחו שיפוטה של רשות מקומית פלונית ישולמו לקופת אותה רשות
מקומית ויהיו חלק מהכנסותיה.
בפרק ה' לחוזר נקבע כי לצור .מימו הוצאות בלתי צפויות רשאיות ועדות מקומיות שבה חברות
כמה רשויות מקומיות לצבור עודפי כס בשיעור שלא יעלה על  20%מתקציב באותה שנה .עוד
נקבע כי ועדות שצברו בשנה מסוימת עודפי כספיי העולי על  20%מתקציביה יכללו את
הסכומי העודפי בתקציביה בשנה שאחריה.
נמצא כי הוועדה המקומית צברה בשני  20092006עודפי בסכומי העולי על השיעור המרבי
שנקבע בחוזר )שיעור העודפי היה בי  75%ל ,14(111%כלהל:
˙˜ˆ‰„ÚÂÂ‰ ·È
)·(Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ

·Èˆ˜˙· ¯·ËˆÓ‰ Û„ÂÚ‰
)·(Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ

˘ÌÈÙ„ÂÚ‰ ¯ÂÚÈ
·Èˆ˜˙‰Ó

2006
2007
2008

2.337
2.376
2.749

1.889
2.648
2.455

81%
111%
89%

2009

2.771

2.073

75%

‰˘‰

הוועדה ציינה בתשובתה כי צבירת העודפי הכספיי נבעה מהצור .במימו הוצאות בלתי
צפויות ,בעיקר בשל תביעות העובדי לפיצויי על רקע איבהירות בנושא הפנסיה התקציבית,
וכ תביעות של בעלי קרקעות נגד החלטות הוועדה שגרמו לנזקי.
__________________
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בהנחיות מחוז הצפו נקבע כי ראוי שהוועדות המרחביות יקימו קר מיוחדת למימו פיצויי
שיפסקו בתי המשפט במקרה של הגשת תביעות נגד הוועדה ,וראוי ששיעורה יהיה כ30%
מהתקציב השנתי של הוועדה.
נמצא כי הוועדה לא הקימה קר מיוחדת למימו פיצויי בגי תביעות משפטיות שיוגשו נגדה,
כפי שהנחה מחוז הצפו שבמשרד הפני.
ÏÎ· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÎÂ ,ÌÈÈÂˆÈÙ Ô¯˜ ˙Ó˜‰ ˙Â·¯Ï ,‰˙ÙÂ˜· ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯È·ˆÏ ¯Â˘˜‰
.ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÈÙÒÎ‰

 .2גביית עמלה בגי היטל השבחה
בתוספת השלישית לחוק נקבע כי עקב עליית שוויי של מקרקעי בשל העילות שצוינו בחוק,15
ישל בעל המקרקעי בעת מימוש זכויות במקרקעי כפי שהוגדרו בחוק האמור היטל השבחה
ששיעורו מחצית מעליית השווי.
בסעי  12לתוספת השלישית לחוק נקבע כי על הוועדה המקומית להעביר את היטל ההשבחה,
לאחר ניכוי הוצאותיה ,לרשות המקומית שבתחו שיפוטה נמצאי המקרקעי שהושבחו .לפי
החוזר ,כספי אלה שייכי לרשות המקומית ומיועדי למימו הכנת תכניות ולמימו תקציבי
פיתוח מאושרי .בחוזר נקבע כי כספי היטל ההשבחה יופקדו בחשבו מיוחד ,בנפרד משאר
התשלומי שהוועדה המקומית גובה.
בהנחיות מחוז הצפו נקבע כי הוועדה המקומית תנכה מהיטל ההשבחה דמי טיפול בשיעור .10%
הבדיקה העלתה כי הוועדה לא ניהלה חשבו בנק נפרד עבור כספי היטל השבחה כנדרש בחוזר.
עוד הועלה כי הוועדה גבתה מהרשויות המקומיות שבתחומה כפל עמלה ,היא ניכתה מהיטלי
ההשבחה את הוצאותיה הישירות בגי תשלומי לשמאי לקביעת סכו ההיטל ,וכ עמלה
בשיעור של  10%מהסכומי שגבתה מהיטלי ההשבחה ,כ :.בשנת  2007גבתה כ 110,000ש"ח
בגי שירותי שמאות ועוד עמלה בסכו של כ 153,000ש"ח; בשנת  2008גבתה כ 104,000ש"ח
בגי שירותי שמאות ועוד עמלה בסכו של כ 141,000ש"ח; בשנת  2009גבתה כ 97,000ש"ח
בגי שירותי שמאות ועוד עמלה בסכו של כ 193,000ש"ח.
בתשובתה ציינה הוועדה כי תבח לקבל על עצמה את הוצאות השמאות בגי קביעת היטלי
השבחה ,אול ייתכ שיהיה צור .בהגדלת ההשתתפויות של הרשויות המקומיות בתקציבה עקב
אובד הכנסות מחיוב הרשויות בהוצאות השמאות.

__________________
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ÏËÈ‰ ÈÙÒÎ ¯Â·Ú „¯Ù ˜· ÔÂ·˘Á Ï‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‚· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÎÈ ÏÚ ÛÒÂ ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰Ó ‰ÏÓÚ‰ ˙ÈÈ·‚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰˙·‚˘ ‰Á·˘‰
˘‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ˙Â‡Ó˘ È˙Â¯È
˙‰ÏÓÚ‰ ˙ÈÈ·‚Ó ‰˙ÙÂ˜· ‰¯·ˆ˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ· ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯È·Ú
.¯ÂÓ‡Î ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰Ó

 .3טיפול הוועדה בגביית קנסות ואגרות
החוק קובע קנסות על עברות בנייה שיוטלו במקו מאסר או נוס עליו בשיעורי הקבועי בחוק
העונשי ,התשל"ז ,1977וקנסות נוספי שנקבעו בפרק י' לחוק .בסעי  223לחוק נקבע כי כל
קנס שאד שיל על פי פסק די בגי עברה שנעברה במרחב תכנו מקומי פלוני ישול לוועדה
המקומית של אותו מרחב תכנו.
בסעי  218לחוק נקבע כי א הייתה העברה קשורה לעבודה או לשימוש במקרקעי הטעוני
היתר לפי החוק ,יצווה בית המשפט על הנשפט ,נוס על כל עונש שיטיל על עברה לפי פרק י'
וחיוב בהוצאות המשפט ,לשל את האגרות או את תשלומי החובה האחרי שהיו מגיעי ממנו
באותו מועד מכוח החוק ,אילו נית ההיתר.
בהסכ ההתקשרות שחתמה הוועדה בינואר  2006ע היוע המשפטי שלה נקבע כי א יתבקש
עו"ד על ידי הוועדה לגבות חובות ,יהיה רשאי לגבות שכר טרחה מהחייבי.
לפי חישובי הוועדה ,יתרות החייבי בגי קנסות ואגרות שהטילו בתי המשפט בשני 20091998
על  115מבצעי בנייה בלתי חוקית בתחומה הסתכמו בסו שנת  2009בכ 669,000ש"ח.
הועלה כי עד סו שנת  2009לא טיפלה הוועדה בגביית חובות אלה ,א על פי שהסכ
ההתקשרות שלה ע היוע המשפטי מקנה לה אופציה למסור לו את גביית החובות ,דבר שלא
עשתה .בעקבות הביקורת הגישה הוועדה בינואר  2010לבית המשפט בקשות למאסר נגד 49
חייבי בגי פיגורי בתשלו חובות בסכו כולל של כ 328,000ש"ח ,שפסקו בתי המשפט
בשני .20082004
בתשובתה ציינה הוועדה כי בשני  20092005פנתה כמה פעמי אל שר האוצר בבקשה למנות
ממונה גבייה ופקיד גבייה בוועדה לצור .גביית החובות ,אול היא לא קיבלה את תשובתו.
בדצמבר  2009אישר מנכ"ל משרד הפני ,בתוק סמכותו לפקודת המיסי )גבייה( ,את מינוי יו"ר
הוועדה לממונה הגבייה ואת מינוי המהנדס לפקיד גבייה בוועדה לצור .גביית החובות.
‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˙Â¯ˆÂÂÈ‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ .ËÙ˘Ó‰ È˙· Â˜ÒÙ˘ ˙Â¯‚‡Â ˙ÂÒ˜ ˙ÈÈ·‚Ï
ÌÈ¯Á‡ ÚÈ˙¯‰Ï È„ÎÂ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ ÈÚˆ·Ó ÌÚ ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ‰·Â˘Á
.‰ÈÈ· ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ·Ó
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סיכו
‰ÏÚÓ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ,‰ÈÈ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ,˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ,ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ .ÔÂÓ¯Á
.ÈÙÒÎ‰ Ï‰ÈÓ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ‚¯‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˙Â ÌÚ
ÔÈÚ ,‡˙Ú˜Â· ,ÒÓ˘ Ï„'‚Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
È„Î ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ı¯Ó ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ ‡Ï ,‰„ÚÒÓÂ ‡ÈÈ˜
.Ô‰È·˘Â˙ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ÚÓ ˙˙Ï
ÌÂ„È˜Ï Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
‰ÚÓ Â˙ÈÈ˘ ˙Ó ÏÚ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈÎ˙ ÔÎ„ÚÏ ÔÎÂ ,¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Â Ô˙Î‰
.Ô‰È·˘Â˙ ÈÎ¯ÂˆÏ
ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ „ÁÂÈÓ·Â ,‰ÈÈ·‰ ÏÚ ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
‰ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó·˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ,È"ÓÓ ˙Â·¯Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘·
.˜ÂÁ‰ È¯ÈÙÓ „‚ ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ Úˆ·ÏÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘
.ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÂÓÈÂ˜È ÂÈ˙Â˜˙Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰˘ „ÈÙ˜˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ,Ë¯Ù‰Â ÏÏÎ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰·Â˘Á ÂÊ ‰„Ù˜‰
‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ‰ ‰ÈÈ· ˙ÚÈÓÏÂ ,ÌÈ·Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰
È˙ÂÂ ÌÈÏ·˜ ˙˜ÒÚ‰ÏÂ ‰È˙ÂÂ·˘Á ÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â· ÔÈ˜˙ ÈÙÒÎ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï
.ÌÈ˙Â¯È˘
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חוק יסוד :מבקר המדינה
.1

∗

ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה.

)א( מבקר המדינה יקיי ביקורת על המשק ,הנכסי,
.2
הכספי ,ההתחייבויות והמינהל של המדינה ,של משרדי הממשלה,
של כל מפעל ,מוסד או תאגיד של המדינה ,של הרשויות המקומיות
ושל גופי או מוסדות אחרי שהועמדו על פי חוק לביקורתו של
מבקר המדינה.

מהות
ביקורת
המדינה

)ב( מבקר המדינה יבח את חוקיות הפעולות ,טוהר
המידות ,הניהול התקי ,היעילות והחיסכו של הגופי המבוקרי,
וכל עניי אחר שיראה בו צור.
גו העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא
.3
דיחוי ,לפי דרישתו ,ידיעות ,מסמכי ,הסברי ,וכל חומר אחר
שלדעת המבקר דרושי לו לצורכי הביקורת.

חובה להמציא
ידיעות

מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופי ואנשי
.4
כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכה מבקר המדינה בתואר
"נציב תלונות הציבור".

תלונות
הציבור

.5

מבקר המדינה ימלא תפקידי נוספי כפי שייקבע בחוק.

תפקידי
נוספי

במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד
.6
ולא יהיה תלוי בממשלה.

אחריות בפני
הכנסת

)א( מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית;
.7
סדרי הבחירה ייקבעו בחוק.

בחירה
ותקופת
כהונה

)ב(

תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה שבע שני.

)ג(

מבקר המדינה יכה תקופת כהונה אחת בלבד.

כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד
.8
לכהונת מבקר המדינה; חוק יכול שיקבע תנאי כשירות נוספי.

]תיקו:
התשנ"ח[

כשירות
]תיקו:
התשנ"ח[

___________
∗

ס"ח  .30 (24.2.1988) 1237תיקוני :חוק יסוד :מבקר המדינה )תיקו ,(#ס"ח 1665
)] 196 (1.4.1998התשנ"ח[; חוק יסוד :מבקר המדינה )תיקו #מס'  ,(2ס"ח (1.8.2005) 2017
] 714התשס"ה[.
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הצהרת
אמוני

מבקר המדינה הנבחר יצהיר ויחתו לפני הכנסת הצהרת
.9
אמוני זו:
"אני מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה
את תפקידי כמבקר המדינה".

תקציב

 .10תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה
בידי ועדת הכספי של הכנסת ,ויפורס ביחד ע תקציב המדינה.

משכורת
וגמלאות

 .11משכורתו של מבקר המדינה ותשלומי אחרי שישולמו לו
בתקופת כהונתו או לאחריה ,או לשאיריו לאחר מותו ,ייקבעו בחוק או
בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכ.

קשר ע
הכנסת והגשת
דוחות

.12
בחוק.

)א(

מבקר המדינה יקיי קשר ע הכנסת ,כפי שייקבע

)ב( מבקר המדינה יגיש לכנסת דיני וחשבונות וחוות דעת
בתחו תפקידיו ויפרס אות ברבי ,והכול בדר ובסייגי
שייקבעו בחוק.
העברה
מכהונה
]תיקו:
התשס"ה[

.13

מבקר המדינה לא יועבר מכהונתו אלא באחד מאלה:

) (1מטעמי בריאות נבצר ממנו ,דר קבע ,למלא את תפקידו –
ביו שבו החליטה הכנסת על כ ,בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה
לפחות ,לאחר הלי שייקבע בחוק;
) (2מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כמבקר
המדינה – ביו שבו החליטה הכנסת על כ ,בהחלטה שהתקבלה
ברוב של שלושה רבעי מחבריה לפחות ,לאחר הלי שייקבע בחוק.

ממלא מקו
המבקר
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 .14נבצר ממבקר המדינה למלא תפקידיו ,ימונה ממלא מקו
המבקר באופ ולתקופה כפי שייקבע בחוק.

חוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[

∗

החוק המקורי – חוק מבקר המדינה ,התש"ט – 1949,נתקבל בכנסת ביו י"ט באייר
התש"ט ) 18במאי  .(1949החוק תוק על ידי החוקי הבאי :חוק מבקר המדינה
)תיקו( ,התשי"ב ;1952,חוק מבקר המדינה )תיקו( ,התשי"ד ;1954,וחוק מבקר
המדינה )תיקו( ,התשי"ח .1958,בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958,נוסח משולב[,
שולב הנוסח של החוק המקורי ע התיקוני ,שנתקבלו עד לאותה עת.
הנוסח המובא להל הוא הנוסח המשולב ,כפי שתוק על ידי החוקי הבאי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

חוק מבקר המדינה )תיקו ( ,התשכ"ב ,1961ס"ח ;6 (13.11.1961) 352
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(2התשכ"ב ,1962ס"ח ] 42 (14.2.1962) 363התשכ"ב );[(2
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(3התשכ"ד ,1964ס"ח ;42 (21.1.1964) 414
חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטו  ,התשכ"ט ,1969ס"ח ;98 (4.4.1969) 555
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(5התשל"א ,1971ס"ח ;112 (9.4.1971) 623
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(6התשל"ב ,1972ס"ח ;134 (27.7.1972) 663
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(7התשל"ד ,1974ס"ח ;38 (24.2.1974) 725
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(8התשל"ה ,1975ס"ח ;58 (6.2.1975) 758
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(9התשל"ח ,1978ס"ח ;53 (12.1.1978) 881
חוק לתיקו פקודת המשטרה )מס'  ,(7התש"& ,1980ס"ח ;76 (28.2.1980) 962
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(11התשמ"א ,1981ס"ח ;280 (27.5.1981) 1026
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(12התשמ"ד ,1983ס"ח ;37 (4.1.1984) 1102
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(13התשמ"ד ,1984ס"ח ] 129 (4.4.1984) 1115התשמ"ד );[(2
חוק מבקר המדינה )הוראות מעבר( ,התשמ"ח ,1988ס"ח ;31 (24.2.1988) 1237
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(15התש"  ,1990ס"ח ;114 (28.3.1990) 1312
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(16התשנ"א ,1990ס"ח ;18 (28.11.1990) 1333
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(17התשנ"ב ,1992ס"ח ;135 (19.3.1992) 1389
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(18התשנ"ג ,1993ס"ח ;100 (31.3.1993) 1418
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(19התשנ"ד ,1993ס"ח ;38 (31.12.1993) 1444
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(20התשנ"ד ,1994ס"ח ] 144 (19.5.1994) 1464התשנ"ד );[(2
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(21התשנ"ד ,1994ס"ח ] 144 (19.5.1994) 1464התשנ"ד );[(3
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(22התשנ"ד ,1994ס"ח ] 260 (28.7.1994) 1475התשנ"ד );[(4
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(24התשנ"ה ,1995ס"ח ;138 (2.3.1995) 1507
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(23התשנ"ה ,1995ס"ח ] 144 (17.3.1995) 1508התשנ"ה );[(2

___________
∗

ס"ח .92 (20.3.1958) 248
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.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
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חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(25התשנ"ה ,1995ס"ח ] 174 (6.4.1995) 1515התשנ"ה );[(3
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(26התשנ"ה ,1995ס"ח ] 371 (25.7.1995) 1534התשנ"ה );[(4
חוק בנק ישראל )תיקו מס'  ,(19התשנ"ה ,1995ס"ח ] 375 (3.8.1995) 1535התשנ"ה );[(5
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(27התשנ"ה ,1995ס"ח ] 448 (10.8.1995) 1543התשנ"ה );[(6
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(29התשנ"ו ,1996ס"ח ;134 (8.3.1996) 1572
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(30התשנ"ו ,1996ס"ח ] 134 (8.3.1996) 1572התשנ"ו );[(2
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(31התשנ"ז ,1997ס"ח ;64 (6.2.1997) 1610
חוק להסדרת הביטחו בגופי& ציבוריי& ,התשנ"ח ,1998ס"ח ;352 (7.8.1998) 1685
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(33התשס"א ,2001ס"ח ;174 (19.3.2001) 1781
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(34התשס"ג ,2003ס"ח ;524 (5.8.2003) 1898
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(35התשס"ה ,2005ס"ח ;126 (3.2.2005) 1979
חוק להסדרת הביטחו בגופי& ציבוריי& )תיקו מס'  ,(2התשס"ה ,2005ס"ח 1983
)] 212 (21.2.2005התשס"ה );[(2
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(37התשס"ה ,2005ס"ח ] 720 (1.8.2005) 2017התשס"ה );[(3
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(38התשס"ז ,2007ס"ח ;374 (5.7.2007) 2102
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(39התשס"ח ,2007ס"ח ] 66 (4.12.2007) 2121התשס"ח );[(1
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(40התשס"ח ,2008ס"ח ] 182 (7.2.2008) 2132התשס"ח );[(2
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(41התשס"ח ,2008ס"ח ] 205 (18.2.2008) 2134התשס"ח );[(3
חוק שירות המילואי& ,התשס"ח ,2008ס"ח ] 502 (16.4.2008) 2152התשס"ח );[(4
חוק מבקר המדינה )תיקו מס'  ,(43התשס"ח ,2008ס"ח ] 820 (29.7.2008) 2177התשס"ח ).[(5

פרק ראשו :המבקר
)א( מבקר המדינה )להל – המבקר( ייבחר בידי הכנסת
.1
בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לעניי זה בלבד.
)ב( היו שני מועמדי או יותר ,המועמד שבעד בחירתו
הצביע רוב חברי הכנסת – הוא הנבחר; לא הצביע רוב כאמור בעד
מועמד אחד – מצביעי שנית; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד
בהצבעה השנייה ,חוזרי ומצביעי; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה
נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שבעדו הצביע בבחירה הקודמת
מספר חברי הכנסת הקט ביותר; המועמד שבעד בחירתו הצביעו
בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות רוב חברי הכנסת
המשתתפי בהצבעה ומצביעי בעד אחד המועמדי – הוא הנבחר;
קיבלו שני מועמדי מספר קולות שווה חוזרי על ההצבעה.

בחירת
המבקר
]תיקוני:
התשמ"ח,
התשס"ג[

)ג( היה מועמד אחד בלבד ,תהיה ההצבעה בעדו או נגדו
והוא יהיה הנבחר א מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר
הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה למספר
הקולות שניתנו נגדו ,מצביעי שנית.
)ד( לא נבחר המבקר לפי סעי קט )ג( ,תיער בחירה
חוזרת בתו שלושי ימי מיו ההצבעה לפי הוראות סעי זה
וסעיפי )2ב( ו!)ג( ו! ,3ואול הצעת המועמד לפי סעי )3א( תוגש לא
יאוחר משבעה ימי לפני יו הבחירה.
)א( בחירת המבקר תיער לא מוקד מתשעי ימי ולא
.2
יאוחר משלושי ימי לפני תו תקופת כהונתו של המבקר המכה ;
נתפנה מקומו של המבקר לפני תו תקופת כהונתו ,תיער הבחירה תו
ארבעי וחמישה ימי מהיו שבו נתפנה מקומו.

מועד הבחירה
]תיקוני:
התשל"א,
התשמ"ח[

)ב( יושב ראש הכנסת ,בהתייעצות ע סגניו ,יקבע את יו
הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות עשרי ימי לפני
יו הבחירה.
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)ג( חל מועד הבחירה שלא בזמ אחד הכנסי של הכנסת,
יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לש הבחירה.
הצעת
מועמדי
]תיקו:
התשמ"ח[

)א( נקבע יו הבחירה ,רשאי עשרה לפחות מחברי הכנסת
.3
להציע מועמד; ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב ראש הכנסת ,לא
יאוחר מעשרה ימי לפני יו הבחירה; להצעה תצור הסכמת
המועמד בכתב או במברק; לא ישת עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת
מועמד אחד.
)ב( יושב ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת ,בכתב ,לא
יאוחר משבעה ימי לפני יו הבחירה ,על כל מועמד שהוצע ועל
שמות חברי הכנסת שהציעוהו ,ויכריז על המועמדי בפתיחת ישיבת
הבחירה.

נאו המבקר
בכנסת
]תיקוני:
התשמ"ח,
התשנ"ד )[(3

במעמד הצהרת האמוני לפי סעי  9לחוק יסוד :מבקר
.4
המדינה ,רשאי המבקר ,בתיאו ע יושב ראש הכנסת ,לשאת דברי
לפני הכנסת.

]תיקוני:
התשכ"ב,
התשכ"ב ),(2
התשכ"ט,
התשמ"ח[

4א.

)בוטל(.

]תיקו:
התשמ"ח[

.5

)בוטל(.

הוועדה
]תיקוני:
התשל"ד,
התשנ"ג[

)א( המבקר יפעל מתו קשר ע הוועדה לענייני ביקורת
.6
המדינה של הכנסת )בחוק זה – הוועדה( וימסור לה די וחשבו על
פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על ידי הוועדה.
)ב( מי שכיה כשר ,כסג שר או כמנהל כללי או משנה
למנהל כללי של משרד ממשרדי הממשלה לא יהיה יושב ראש הוועדה
תו שנתיי מיו סיו כהונתו כאמור.
)ג( חבר הוועדה שכיה באחת המשרות המפורטות בסעי
קט )ב( או בתוספת לחוק שירות המדינה )מינויי( ,התשי"ט!,1959
לא ישתת בדיוני הוועדה הנוגעי לתחו אחריותו בתקופה שבה
כיה כאמור.

994

)א( תו תקופת כהונתו לא יהיה המבקר פעיל בחיי
.7
הפוליטיי ולא יהיה רשאי –
) (1להיות חבר בכנסת או במועצה של רשות מקומית
או מועמד לחברות כזו;

איסור
התעסקות
]תיקו:
התשנ"ה )[(2

) (2להיות חבר בהנהלה של חבר בני אד המנהל
עסקי לש השגת רווחי;
) (3לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק ,במישרי או
בעקיפי  ,בעסק או במקצוע;
) (4להשתת ,במישרי או בעקיפי  ,במפעל ,במוסד,
בקר או בגו אחר ,שה בעלי זיכיו מאת הממשלה או
נתמכי על ידיה או שהממשלה משתתפת בהנהלת או
שהועמדו לפיקוחה של הממשלה או לביקורתו של
או בעקיפי ,
ליהנות ,במישרי
המבקר ,וכ
מהכנסותיה;
) (5לקנות נכסי המדינה ,בי מקרקעי ובי מטלטלי ,
לחכר ,לקבל במתנה ,להשתמש בה או להחזיק
בה בכל דר אחרת ,לקבל מהממשלה קיבלות או
זיכיונות או הענקה אחרת ,נוספת על שכרו ,פרט לקרקע
או להלוואה לש התיישבות או לצורכי שיכו .
)ב( מי שהיה מבקר אסור לו ,שלוש שני מתו כהונתו,
להיות חבר בהנהלה של חבר בני אד המנהל עסקי לש השגת
רווחי ושהוא גו מבוקר לפי סעי  (8) ,(7) ,(6) ,(5) ,(3)9ו!).(9
.8

כהונת המבקר פוקעת –
)(1

בתו תקופתה;

)(2

בהתפטרותו או בפטירתו;

)(3

בהעברתו מכהונתו.

תו הכהונה
]תיקו:
התשמ"ח[
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העברת
המבקר
מכהונתו
מחמת
התנהגות
שאינה הולמת
את מעמדו
]תיקוני:
התשמ"ח,
התשס"ה )[(3

העברה
מכהונה
מטעמי
בריאות
]תיקו:
התשס"ה )[(3

8א) .א( הכנסת לא תעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות
שאינה הולמת את מעמדו ,אלא עקב דרישה בכתב שהוגשה לוועדת
הכנסת בידי עשרי ,לפחות ,מחברי הכנסת ,ולפי הצעת אותה ועדה.
)ב( ועדת הכנסת לא תציע להעביר את המבקר מכהונתו
מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו ,אלא לאחר שניתנה לו
הזדמנות להשמיע את דברו.
)ג( דיוני הכנסת לפי סעי זה ייערכו בישיבה שנועדה לעניי
זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיו יתחיל לא
יאוחר מעשרי ימי אחרי החלטת ועדת הכנסת; על מועד תחילתו
יודיע יושב ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימי
מראש; חלה תחילת הדיו שלא בזמ אחד הכנסי של הכנסת ,יכנס
יושב ראש הכנסת את הכנסת לש קיו הדיו .
8ב .הכנסת לא תקבל החלטה על העברת מבקר המדינה מכהונתו
מטעמי בריאות אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שני
שלישי מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללי
שהחליטה הוועדה.

פרק שני :תחומי הביקורת
גו #מבוקר
]תיקוני:
התשנ"ה ),(2
התשנ"ז,
התשס"א[

ואלה הגופי )בחוק זה – גו מבוקר( ,אשר יעמדו לביקורתו
.9
של המבקר:
)(1

כל משרד ממשלתי;

)(2

כל מפעל או מוסד של המדינה;

) (3כל אד או גו המחזיק ,שלא לפי חוזה ,ברכוש
המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטע המדינה;
)(4

כל רשות מקומית;

) (5כל חברה ממשלתית ,כהגדרתה בחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה!) 1975להל – חוק החברות
הממשלתיות( וכ כל מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר,
שהממשלה משתתפת בהנהלת;
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) (6כל אד ,מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר ,שיועמדו
לביקורת על פי חוק ,על פי החלטת הכנסת או על פי
הסכ ביניה ובי הממשלה;
) (7כל חברת בת ממשלתית ,כהגדרתה בחוק החברות
הממשלתיות ,וכ כל מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר,
שאחד הגופי המנויי בפסקאות ) (5) ,(4) ,(2ו!)(6
משתתפי בהנהלת ,אול הביקורת על גו כזה לא
תופעל ,אלא א הוועדה או המבקר החליטו על כ
ובמידה שהחליטו;
) (8כל מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר הנתמכי,
במישרי או בעקיפי  ,על ידי הממשלה או על ידי אחד
הגופי המנויי בפסקאות ) (5) ,(4) ,(2ו!) (6בדר
הקצבה ,ערבות וכיוצא באלה; אול הביקורת על גו
כזה לא תופעל ,אלא א הוועדה או המבקר החליטו על
כ ובמידה שהחליטו;
) (9כל ארגו עובדי כולל ,וכל מפעל ,מוסד ,קר או
גו אחר שארגו עובדי כאמור משתת בהנהלת,
ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילות כאיגוד
מקצועי; ואול הביקורת על גו כאמור לא תופעל אלא
א כ החליט על כ המבקר ובמידה שהחליט ובכפו
לאמנות בי !לאומיות שמדינת ישראל צד לה ; החליט
המבקר להפעיל את הביקורת כאמור ,יהיו למבקר כל
הסמכויות שהוקנו לו לגבי גו מבוקר א לגבי פעילותו
של ארגו עובדי כולל ,מפעל ,מוסד ,קר או גו
כאמור ,כאיגוד מקצועי ,ובלבד שהמבקר סבור כי הדבר
דרוש לצורכי הביקורת על פעילות אחרת שלה;
לעניי פסקה זו –
"פעילות כאיגוד מקצועי" – ייצוג עובדי לש קידו,
מימוש או הגנת זכויותיה כעובדי;
"ארגו עובדי כולל" – ארגו עובדי ארצי ,הפועל
כאיגוד מקצועי ביותר מענ עבודה אחד;
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) (10גו שחדל ,לאחר יו ב' באדר א' התשנ"ז
) 9בפברואר  ,(1997להיות כלול ברשימת הגופי המנויי
בפסקאות ) (1עד ) ,(9לגבי התקופה שבה נכלל ברשימת
הגופי כאמור ,כל עוד לא חלפו שלוש שני מהיו
שחדל להיכלל בה; לגבי גו לפי פסקה זו יהיו למבקר,
לפי העניי  ,כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גו מבוקר.
היק#
הביקורת
]תיקוני:
התשל"ה,
התשנ"ה )[(2

.10

)א(

במסגרת תפקידיו יבדוק המבקר במידת הצור –
)(1

]א[ א כל הוצאה הוצאה בתחו ההקצבה
החוקית ולמטרה שנועדה לה;
]ב[ א ההכנסות נתקבלו לפי החוק ומותרות לפי
החוק;
]ג[ א יש לכל הוצאה או הכנסה מסמ מספיק;
]ד[ א כל פעולה שבתחו ביקורתו נעשתה
בהתא לחוק ובידי המוסמ לעשותה;
]ה[ א הנהלת החשבונות ,עריכת המאזני,
ביקורת הקופה והמלאי ושיטת ניהול המסמכי
ה יעילות;
]ו[ א אופ החזקת הכספי ושמירת הרכוש
מניח את הדעת;
]ז[ א מצב הקופות ומלאי הרכוש מתאי
לחשבונות;

) (2א הגופי המבוקרי לפי סעי  (4) ,(2) ,(1)9ו!)(5
נהגו בחיסכו וביעילות ובטוהר המידות; בדיקה זו
תקי ג גופי המבוקרי לפי סעי  ,(6)9א אי
בחוק ,בהחלטה ,או בהסכ האמורי באותה פסקה
קביעה אחרת ,ואת הגופי המבוקרי לפי סעי (8) ,(7)9
ו!) ,(9א הביקורת הופעלה לגביה ובמידה שהופעלה;
)(3
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כל עניי אחר שיראה צור בו.

)ב( לפי הצעת הממשלה או המבקר רשאית הוועדה לקבוע
מפע לפע לגבי גו מבוקר או לגבי סעי בתקציבו ,דרכי ביקורת
מיוחדות או מוגבלות.

פרק שלישי :סדרי הביקורת
) .11א( גו מבוקר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר ,אול
לא יאוחר מארבעה חודשי לאחר תו שנת הכספי שלו ,די וחשבו
על הכנסותיו והוצאותיו באותה שנה.
)ב(

המבקר רשאי לדרוש מגו מבוקר במועד שיקבע –
) (1מאז זכויותיו והתחייבויותיו של הגו המבוקר
למועד תו השנה;

גו #מבוקר
יגיש דוח,
מאז ,%תסקיר
וידיעות
]תיקוני:
התשמ"ח,
התשנ"ה )[(2

) (2תסקיר המפרט ומתאר תיאור ענייני את הפעולות
המשקיות והמינהליות ,שהגו ביצע באותה שנה.
)ג(
לש אימות .

לדי וחשבו ולמאז יצור כל מסמ ,שהמבקר ידרוש

)ד( המבקר רשאי לדרוש את הדי וחשבו ואת המאז מכל
מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר ,שה גופי מבוקרי לפי סעי (8) ,(7)9
או ) ,(9ג א לא הופעלה עליה הביקורת לגבי השנה ,שאליה
מתייחס הדי וחשבו או המאז .
)ה(

)בוטל(.

 .12שר האוצר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר ,אול לא
יאוחר משישה חודשי לאחר תו שנת הכספי של המדינה ,די
וחשבו כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה ,בצירו
כל מסמ שידרוש המבקר לאימות הדי וחשבו ; כ חייב שר האוצר
להמציא במועד שיקבע המבקר ,אול לא יאוחר מתשעה חודשי
לאחר תו שנת הכספי של המדינה ,מאז זכויותיה והתחייבויותיה
של המדינה למועד תו שנת הכספי בצירו כל מסמ שידרוש
המבקר לאימות המאז .

שר האוצר
יגיש די%
וחשבו %כולל
ומאז %של
המדינה
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הביקורת על
האיגודי
]תיקו:
התשל"ה[

 .13נוס על ההוראות שבחוק זה או בכל חוק אחר יחולו הוראות
סעי זה על הגופי המבוקרי לפי סעי  (7) ,(5)9ו!)) (8בסעי זה –
האיגודי(:
) (1המבקר רשאי ,לאחר התייעצות ע שר האוצר,
לקבוע קווי מנחי לאיגודי בדבר מערכת החשבונות
ובדבר עריכת המאז על ידי האיגודי;
) (2המבקר רשאי לקבוע לגבי רואה החשבו  ,העוסק
בראיית חשבונותיו של איגוד ,קווי מנחי בדבר
ההיק והאופ של בדיקותיו ושל הדי וחשבו שלו
בקשר לאותו איגוד ובדבר הנסיבות שבה ידווח רואה
החשבו למבקר במישרי ;
) (3המבקר רשאי לדרוש מכל איגוד שיערו תכנית
פעולות שנתית ,מבוססת על המצב הפיננסי!המשקי
במש השנה השוטפת ,וכוללת תחזית לפעולות
הפיננסיות והמשקיות של האיגוד להבא ,ושימציא
אותה תכנית למבקר במועד שיקבע המבקר; כ רשאי
המבקר לקבוע קווי מנחי לעריכת התכנית השנתית
הנדרשת.

דרכי הטיפול
בתוצאות
הביקורת
]תיקוני:
התשל"ב,
התשנ"ה ),(4
התשנ"ה ),(6
התשנ"ו ),(2
התשס"א,
התשס"ח ),(1
התשס"ח )[(5
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) .14א( העלתה הביקורת ליקויי שלא הוסברו או פגיעות
בחוק ,בעקרונות החיסכו והיעילות או בטוהר המידות ,ימסור
המבקר לגו המבוקר את ממצאי הביקורת ואת דרישותיו לתיקו
הליקויי ,וא ראה צור בכ יביא את העניי לידיעת השר הנוגע
בדבר ולידיעת ראש הממשלה.
)ב() (1העלתה הביקורת ליקויי או פגיעות הנראי למבקר
ראויי לדיו הוועדה קוד המצאת הדי וחשבו על פי סעיפי 15
ו! – 20בשל זיקת לבעיה עקרונית ,או לש שמירה על טוהר
המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לוועדה די וחשבו נפרד
אשר יונח על שולח הכנסת ויפורס; וא עשה כ – רשאית הוועדה,
מיוזמתה היא או על פי הצעת המבקר ,להחליט על מינוי ועדת
חקירה; החליטה הוועדה כאמור ,ימנה נשיא בית המשפט העליו
ועדת חקירה שתחקור בעניי ; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק
ועדות חקירה ,התשכ"ט! ,1968בשינויי המחויבי.

) (2על א האמור בפסקה ) ,(1המציא המבקר לוועדה
די וחשבו נפרד כאמור באותה פסקה ,בימי פגרת הכנסת ,יפורס
הדי וחשבו האמור במועד שיקבע המבקר ,מוקד ככל האפשר,
ויונח על שולח הכנסת לא יאוחר מתו השבוע הראשו של הכנס
הקרוב של הכנסת.
)ב (1הוועדה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר,
להחליט על מינוי ועדת חקירה ג בנושא הכלול בדי וחשבו על פי
סעיפי  15ו! 20ויחולו עליה הוראות סעי קט )ב( ,סיפה; ואול לא
תחליט הוועדה כאמור ,אלא ברוב של שני שלישי מחבריה ,לפחות,
בישיבה שנועדה לעניי זה בלבד; הזימו לישיבה הראשונה יהיה
בהודעה של לפחות עשרה ימי מראש.
)ג( העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי ,יביא המבקר את
העניי לידיעת היוע 2המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כ א
העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל די ; היוע2
המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולוועדה ,תו שישה חודשי מיו
שהועבר אליו העניי  ,על דר טיפולו בנושא.

פרק רביעי :דוחות וחוות דעת של המבקר
) .15א( לא יאוחר מיו  15בפברואר בכל שנה ימציא המבקר
לראש הממשלה וליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה של
הכנסת לעיו די וחשבו על תוצאות הביקורת של הגופי המבוקרי
לפי סעי  (1)9ו!) ,(2שנערכה במהל שנת הכספי שחלפה; המבקר
רשאי להמציא את הדי וחשבו בחלקי ,ובלבד שעד למועד האמור
יומצא הדי וחשבו במלואו.
)ב( בדי וחשבו לפי סעי קט )א( יסכ המבקר את
פעולותיו בשטח הביקורת ,וכ –
)(1

דוח המבקר
על משרדי
הממשלה
ומוסדות
המדינה
]תיקוני:
התשנ"ב,
התשנ"ד ),(2
התשס"א,
התשס"ח )[(2

יפרט כל פגיעה בטוהר המידות;

) (2יפרט כל ליקוי ופגיעה בחוק או בעקרונות
החיסכו והיעילות הראויי לדעת המבקר להיכלל בדי
וחשבו ;
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)(3

יביא את המלצותיו לתיקו הליקויי ולמניעת.

) (4יציי שיפור או פעולות בולטות לטובה ,הראויי
לדעת המבקר להיכלל בדי וחשבו .
הערות ראש
הממשלה
והנחה על
שולח %הכנסת

.16

1

)א(

) (1ראש הממשלה ימסור למבקר ,בתו עשרה
שבועות מהיו שבו קיבל לידיו את הדי וחשבו ,
במלואו או חלק ממנו ,את כל אלה:
)א( הערותיו לדי וחשבו  ,לגבי כל ליקוי או פגיעה
שפורטו בו;

]תיקוני:
התשכ"ד,
התשל"ח,
התשנ"ה ),(3
התשס"א,
התשס"ח ),(1
התשס"ח )[(5

)ב( תגובות הגופי המבוקרי לדי וחשבו  ,כפי
שהועברו אליו כאמור בסעי קט )א;(1
)ג( דיווח על תיקו ליקויי ופגיעות שפורטו
בדיני וחשבונות קודמי ,לרבות פרטי כאמור
בסעי 21ב)א( ו!)ב( וכ דיווח על החלטות שקיבלה
הממשלה בעקבות הדיני והחשבונות וביצוע
החלטות אלה.
) (2בתו התקופה כאמור בפסקה ) ,(1יונחו הדי
וחשבו  ,וכ התגובות וההערות על שולח הכנסת;
ואול היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת ,יונח הדוח
על שולח הכנסת לא יאוחר מתו השבוע הראשו של
הכנס הקרוב של הכנסת.
)א (1גו מבוקר שעניינו נדו בדי וחשבו יעביר את תגובתו
לראש הממשלה לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בדי וחשבו הנוגעי
לו ,בתו מועד שיקבע ראש הממשלה.
)ב( המבקר ,ביוזמתו או לפי הצעת הוועדה ,רשאי לקבוע
בהתייעצות ע הוועדה ,כי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה
בסעי קט )א( קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימי או ארוכה באותה
מידה; החלטה כאמור תתקבל ותימסר לוועדה ולראש הממשלה לא
יאוחר מהיו שבו מוגש הדי וחשבו  ,במלואו או חלק ממנו ,כאמור
בסעי )15א(.

___________
1
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) .17א( ועדת משנה של הוועדה )להל ועדת המשנה( רשאית
להחליט ,בהתייעצות ע המבקר ,כי די וחשבו או חוות דעת של
המבקר ,או חלקי מה ,לא יונחו על שולח הכנסת ולא יפורסמו,
א הדבר נראה לה דרוש לש שמירה על ביטחו המדינה או כדי
למנוע פגיעה ביחסי חו או בקשרי מסחר בי לאומיי שלה .הוראות
סעי  5לחוק הכנסת ,התשנ"ד  ,1994יחולו לגבי ועדת המשנה.

שמירה על
ביטחו%
המדינה ויחסי
חו( שלה
]תיקוני:
התשכ"ד,
התשל"א,
התשל"ח,
התשנ"ה ),(3
התשס"א,
התשס"ה,
התשס"ח )[(3

)א (1העתק של די וחשבו או חוות דעת של המבקר או
חלקי מה ,שלגביה קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעי
קט )א( ,יומצא על ידי המבקר לעיונו של יושב ראש ועדת החו
והביטחו של הכנסת ,והוא יהיה רשאי ,בהסכמת יושב ראש הוועדה,
להביא לידיעת ועדת משנה של ועדת החו והביטחו של הכנסת
שהעניי הנדו בה מצוי בתחו סמכותה; אי בהוראה זו כדי לגרוע
מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.
)ב(

)בוטל(.

)ג( בשי לב לצור $לשמור על ביטחו המדינה ,רשאי
המבקר ,לאחר שהממשלה הביאה לפניו נימוקי סבירי להנחת
דעתו ,להחליט כי די וחשבו או חוות דעת של המבקר או חלקי
מה ,לא יונחו על שולח הכנסת ולא יפורסמו; די וחשבו  ,חוות דעת
של המבקר או חלקי מה ,שלגביה קיבל המבקר החלטה לפי סעי
זה ,יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת החו
והביטחו של הכנסת.
)ד( הערות ראש הממשלה ותגובות הגופי המבוקרי לגבי
די וחשבו של המבקר או חלקי ממנו ,שלגביה הוחלט כאמור
בסעיפי קטני )א( או )ג( ,לא יונחו על שולח הכנסת ולא יפורסמו.
הונח הדי וחשבו על שולח הכנסת ,או פורסמו די
) .18א(
וחשבו או חוות דעת ,תדו בה הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה
והצעותיה לאישור ,והיא רשאית להגיש פרקי פרקי.
)א (1די וחשבו  ,חוות דעת של המבקר או חלקי מה
שלגביה קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעי )17א( יידונו על
ידי ועדת המשנה ,והוראות סעי  5לחוק הכנסת ,התשנ"ד  ,1994יחולו
לגביה.

סדרי הדיו%
בוועדה
ובכנסת
]תיקוני:
התשל"ה,
התשמ"ד,
התשנ"ד ),(4
התשס"א,
התשס"ה,
התשס"ח )[(3
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)א (2די וחשבו  ,חוות דעת של המבקר או חלקי מה,
שלגביה קיבל המבקר החלטה כאמור בסעי )17ג( ,יידונו על ידי
ועדה משותפת של יושב ראש הוועדה ויושב ראש ועדת החו
והביטחו של הכנסת ,ואשר בראשה יושב ראש הוועדה )בסעי זה –
הוועדה המשותפת(; בדיו כאמור ,יהיו לוועדה המשותפת הסמכויות
הנתונות לוועדה על פי כל די ; ישיבותיה של הוועדה המשותפת יהיו
חסויות.
)ב( לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לדי וחשבו
שהוגש לפי הוראות סעי )15א( ,תדו הכנסת בדי וחשבו ע הנחת
הדי וחשבו שלאחריו ,על שולח הכנסת.
)ג( סיכומיה והצעותיה של הוועדה לגבי אות חלקי מ
הדי וחשבו שלא הונחו על שולח הכנסת כאמור בסעי )17א( ,וכ
סיכומי והצעות של הוועדה המשותפת ,לא יונחו ג ה על שולח
הכנסת ויראו כאילו אישרה אות הכנסת; סיכומי והצעות כאמור
בסעי קט זה יומצאו לראש הממשלה.
התייצבות
לפני הוועדה
]תיקוני:
התשנ"א,
התשס"א[

18א) .א( לצור $הכנת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעי
 ,18רשאי יושב ראש הוועדה להזמי כל אד שנשא משרה או מילא
תפקיד בגו מבוקר בתקופה שהדי וחשבו של המבקר ד בה,
להתייצב לפני הוועדה כדי להגיב על האמור בדי וחשבו לגבי ענייני
שאותו אד היה קשור אליה; כ רשאי הוא להזמי אד הנושא
משרה או ממלא תפקיד כאמור אותה שעה ,או שנשא משרה או מילא
תפקיד כאמור לפני כ  ,כדי להגיב על האמור בדי וחשבו ; יושב ראש
הוועדה חייב להזמי אד כאמור א באה דרישה לכ $מאת הוועדה
או מאת שלושה מחבריה לפחות; בסעי קט זה" ,נשא משרה או
מילא תפקיד" ,בגו מבוקר – לרבות בהפעלת סמכות לגביו על פי
חוק ,או בהיותו חבר הנהלה או עובד בו.
)ב( מי שהוזמ לפי סעי קט )א( ולא התייצב ,רשאית
הוועדה ,ברוב חבריה ,לדרוש ממנו להתייצב לפניה כאמור; הדרישה
תהיה בכתב חתו ביד יושב ראש הוועדה ,ויצור לה העתק מהדי
וחשבו של המבקר או מהחלק שאליו מכוונת הדרישה; הדרישה
תומצא לפחות עשרה ימי לפני המועד שנקבע להתייצבות.
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)ג( מי שהוזמ או נדרש להתייצב לפני הוועדה יגיש לה,
לפחות יומיי לפני המועד שנקבע להתייצבותו ,תמצית בכתב
מתגובתו ,בצירו העתקי של המסמכי שבדעתו להגיש לוועדה.
)ד( מי שקיבל דרישה להתייצב כאמור בסעי קט )ב( ולא
עשה כ  ,ולא הראה טע צודק לכ ,$דינו – קנס.
)ה(

לא יידרש להתייצב לפי סעי זה –
)(1

נשיא המדינה או יושב ראש הכנסת;

)(2

בעניי של שפיטה – נושא משרה שיפוטית.

 .19את הדי וחשבו על מאז זכויותיה והתחייבויותיה של
המדינה ימציא המבקר לשר האוצר לעיו לא יאוחר מסו חודש
מארס שלאחר המצאת המאז על ידי שר האוצר לפי סעי  ,12ויניח
אותו על שולח הכנסת בעת ובעונה אחת ע הדי וחשבו לפי סעי .15
) .20א( ע סיו הביקורת של הגופי המבוקרי לפי סעי ,(3)9
) (8) ,(7) ,(6) ,(5) ,(4ו )) (9בסעי זה – גופי מבוקרי אחרי( ,יכי
המבקר די וחשבו על תוצאות ביקורתו; בדי וחשבו כאמור יכלול
המבקר סיכו ,פירוט והמלצות כאמור בסעי )15ב(.
)ב( המבקר ימציא כל די וחשבו על ביקורת הגופי
המבוקרי לפי סעי  (4)9לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירו
העתקי בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק מכל די וחשבו
כזה ימציא המבקר לוועדה ,לראש הממשלה ולשר הפני.

די %וחשבו %של
המבקר על
מאז %המדינה
]תיקוני:
התשל"ח,
התשנ"ב[

דוח המבקר
על גופי
מבוקרי
אחרי
]תיקוני:
התשל"ה,
התשמ"ד ),(2
התשנ"ה ),(2
התשס"א,
התשס"ח ),(1
התשס"ח )[(5

)ג( את הדי וחשבו על ביקורת הגופי המבוקרי לפי
סעי  (8) ,(7) ,(6) ,(5) ,(3)9ו ) (9ימציא המבקר לוועדה; העתק מכל די
וחשבו כזה ימציא המבקר לראש הממשלה ,לשר הנוגע לעניי ולגו
המבוקר; ואול העתק מדי וחשבו כזה על גו מבוקר לפי סעי (9)9
ימציא המבקר לגו המבוקר בלבד.
)ד( ראש הגו המבוקר כהגדרתו בסעי 21א ,בגופי
מבוקרי אחרי ,ימסור למבקר ,בתו $עשרה שבועות מהיו שבו
קיבל לידיו את הדי וחשבו  ,במלואו או חלק ממנו ,את הערותיו לדי
וחשבו לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו.
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)ה( הוראות סעי )16ב( יחולו ,בשינויי המחויבי ,לעניי
המועדי להגשת ההערות לפי סעי זה.
בתו התקופה כאמור בסעי קט )ד( ,יונחו הדי
)ו(
וחשבו  ,וכ ההערות על שולח הכנסת ויחולו לעניי זה הוראות סעי
)16א() (2סיפה.
)ז( ראש הממשלה יקבע ,באישור הוועדה ,הוראות לעניי
הכנת ההערות לפי סעי זה ,לרבות לעניי מתכונת כתיבת  ,אופ
ריכוז ועריכת .
חוות דעת
]תיקוני:
התשס"א,
התשס"ח )[(5

) .21א( המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל עניי שבתחו
תפקידיו ,א יתבקש לכ $מאת הכנסת ,מאת הוועדה או מאת
הממשלה; חוות דעת כאמור תונח על שולח הכנסת ותפורס במועד
שיקבע המבקר.
)ב( על א האמור בסעי קט )א( ,הכי המבקר חוות דעת
כאמור באותו סעי קט  ,בימי פגרת הכנסת ,תפורס חוות הדעת
האמורה במועד שיקבע המבקר ,מוקד ככל האפשר ,ותונח על שולח
הכנסת לא יאוחר מתו השבוע הראשו של הכנס הקרוב של הכנסת.

דיו %בתיקו%
הליקויי
]תיקוני:
התשס"א,
התשס"ח[

21א) .א(

בסעי זה" ,ראש הגו המבוקר" – כל אחד מאלה:
) (1בגו מבוקר לפי סעי  (1)9או ) – (2השר האחראי
על אותו גו;
) (2בגו מבוקר לפי סעי  – (4)9ראש הרשות
המקומית;
) (3בגו מבוקר אחר – הדירקטוריו או גו מקביל לו
בגו המבוקר.

)ב( בכל גו מבוקר ימנה ראש הגו המבוקר צוות לתיקו
ליקויי ,שבראשו יעמוד המנהל הכללי באותו גו ובאי מנהל כללי –
בעל התפקיד המקביל לו באותו גו )להל – הצוות(.
)ג( העלתה הביקורת ליקויי בפעולתו של גו מבוקר ,ידו
הצוות בדרכי לתיקו הליקויי בתו $שישי ימי מהמועד הקובע
כהגדרתו בסעי )28א() ,(1יקבל החלטות בדבר תיקונ ,וידווח על
דיוניו ועל החלטותיו לראש הגו המבוקר בתו 15 $ימי מיו קבלת
ההחלטות.
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)ד( הצוות רשאי ,באישור ראש הגו המבוקר ,לדחות את
תיקונו של ליקוי מסוי.
21ב) 2.א( ראש הגו המבוקר כאמור בסעי 21א)א( ידווח למבקר
על ההחלטות שהתקבלו לפי סעי 21א)ג( ו )ד( ,בתו $שלושי ימי
מיו שדווחו לו ,וא הגו מבוקר לפי סעי  (1)9או ) – (2ידווח ראש
הגו המבוקר כאמור ג לראש הממשלה; ראש הגו המבוקר ידווח,
בי השאר ,על הדרכי לתיקו הליקויי והמועד לתיקונ ,וכ על
הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי לכ.$

דיווח על
תיקו%
הליקויי
]תיקוני:
התשס"א,
התשס"ח[

)ב( ראש הממשלה ידווח למבקר ,בתו $שמונה חודשי
ממועד המצאת די וחשבו לידיו ,שנקבע בו כי נמצאו ליקויי
בפעולתו של גו המבוקר לפי סעי  (1)9או ) ,(2על תוצאות טיפולו
בליקויי אלה.
)ג( המבקר רשאי ,בכל עת ,לדרוש דיווחי נוספי ,על אלה
המנויי בסעי זה.
)ד( המבקר רשאי ,באישור הוועדה ,לקבוע מתכונת לדיווח
על תיקו ליקויי ,לרבות הפרטי שייכללו בו.

פרק חמישי :משרד מבקר המדינה
) .22א( עובדי משרד המבקר דינ כדי שאר עובדי המדינה,
אול בקבלת הוראות ולגבי פיטורי יהיו נתוני למרותו של המבקר
בלבד.
)ב(

עובדי משרד
המבקר
]תיקו:
התשנ"ו[

) (1על עובדי המשרד העוסקי בביקורת יחולו
האיסורי החלי על המבקר לפי סעי )7א( ,ואול
רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור ,להתיר לו לעשות
דבר מהדברי המנויי בסעי )7א() (3) ,(2ו )) (4להל –
הפעילות( ,א לדעתו אי בפעילות כדי לפגוע בביקורת
או ליצור ניגוד ענייני; אי בהיתר כאמור כדי לפטור
את העובד מעמידה בדרישות כל די או נוהג ,המסדירי
את הפעילות.

___________
2
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) (2עובד כאמור בפסקה ) (1שפרש מעבודתו ,לא
יועסק בגו מבוקר במש $שנתיי מיו שפרש ,אלא
באישור המבקר.
)ג( המבקר רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשי
שאינ עובדי משרדו במידה שיראה צור $בכ.$
ממונה ביטחו%
]תיקוני:
התשנ"ח,
התשס"ה )[(2

22א) .א( המבקר ימנה ממונה ביטחו  ,שיהיה אחראי על ארגו
פעולות אבטחה כמשמעות בחוק להסדרת הביטחו בגופי ציבוריי,
התשנ"ח ) 1998בסעי זה – החוק( ,במשרד המבקר ,ועל הפיקוח על
פעולות אלה.
)ב( לא יתמנה אד כממונה ביטחו לפי סעי קט )א( אלא
א כ התמלאו בו התנאי הקבועי בסעי )4ב( לחוק ,והוא עמד
בתנאי ההכשרה הקבועי בסעי  5לחוק.
)ג( לממונה ביטחו יהיו הסמכויות האמורות בסעי 3
לחוק והוראות סעי  13לחוק יחולו על מי שממונה ביטחו הטיל עליו
לשמש כמאבטח במשרד המבקר.
)ד( הוראות סעי  14לחוק יחולו על ממונה ביטחו ומאבטח
במשרד המבקר ,ואול תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא
הסמי $לכ.$
)ה( המבקר יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות
בידי ממונה ביטחו ומאבטח שמונו על פי סעי זה.

חובת
הסודיות

 .23עובדי משרד המבקר וכל אד אחר שבעזרתו מבצע המבקר
את תפקידיו חייבי לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליה לרגל
עבודת ולהתחייב על כ $בכתב ע התחלת העבודה.

תקציב
המשרד

 .24תקציב משרד המבקר ייקבע על ידי ועדת הכספי של הכנסת,
על פי הצעת המבקר ,ויפורס ביחד ע תקציב המדינה .ועדת
הכספי רשאית ,על פי הצעת המבקר ,לאשר שינויי בתקציב
משרדו.

דוח כספי
לוועדה

 .25אחרי תו שנת הכספי יגיש המבקר את הדי וחשבו הכספי
של משרדו לאישור הוועדה.

]תיקו:
התשל"ד[
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פרק שישי :הוראות שונות
 .26המבקר וכ מי שנתמנה על ידיו לכ $באישור הוועדה יהיו לה
כל הסמכויות האמורות בסעיפי  8עד  11ו )27ב( ו )ד( לחוק ועדות
חקירה ,התשכ"ט  ,1968בשינויי המחויבי.
.27

)בוטל(.

סמכויות של
ועדת חקירה
]תיקו:
התשל"א[
]תיקוני:
התשל"א,
התשס"א[

) .28א( ואלה דינ מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעי
)61א() (2לחוק העונשי  ,התשל"ז :1977
) (1המפרס דוח שעל המבקר להגיש בהתא
להוראות סעיפי  15או  ,20או בהתא להוראות כל
חוק אחר או חוות דעת שהכי המבקר לפי הוראות סעי
 ,21או המפרס חלק מדוח או חוות דעת כאמור ,או
מתוכנ ,לפני המועד הקובע; בפסקה זו" ,המועד
הקובע" –

עונשי%
]תיקוני:
התשס"א
התשס"ח ),(1
התשס"ח )[(5

)א( לעניי דוח שיש להגישו בהתא להוראות
סעי  15או  – 20מועד ההנחה על שולח הכנסת
כאמור בסעי  16או  ,20לפי העניי ;
)ב( לעניי חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות
סעי  – 21המועד להנחתה על שולח הכנסת או
לפרסומה שקבע המבקר לפי סעי )21ב( ,לפי
המוקד;
)ב (1לעני דוח נפרד לפי סעי )14ב( – מועד
ההנחה על שולח הכנסת או מועד הפרסו לפי
סעי )14ב() ,(2לפי המוקד;
)ג( לעניי דוח שיש להגישו בהתא להוראות
כל די אחר – המועד להגשת הדוח ,וא נקבע
מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;
) (2המפרס דוח או חוות דעת או חלק מה או
מתוכנ בניגוד להוראות סעי ;17
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) (3המפרס ללא נטילת רשות מטע המבקר ממצאי
ביקורת של המבקר.
)ב( אי בהוראות סעי זה כדי לפטור אד מאחריות
פלילית על פי כל די אחר.
ממלא מקו
המבקר

 .29נבצר מהמבקר ,דר $ארעי ,למלא תפקידיו ,תמנה הוועדה
ממלא מקו למבקר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשי; הוועדה
רשאית להארי $את המינוי לתקופות נוספות ,ובלבד שס $כל תקופות
כהונתו של ממלא מקו המבקר לא יעלה על שישה חודשי; נבצר
מהמבקר למלא תפקידיו במש $תקופה של שישה חודשי רצופי,
יראו אותו כאילו התפטר.

חומר שאינו
ראיה

) .30א( דוחות ,חוות דעת או כל מסמ $אחר שהוציא או הכי
המבקר במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הלי $משפטי או
משמעתי.

]תיקו:
התשמ"ח[

]תיקו:
התשל"א[

)ב( הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר לא
תשמש ראיה בהלי $משפטי או משמעתי ,חו ממשפט פלילי בשל
מסירת עדות בשבועה או בה צדק ,שהושגה מכוח הסמכויות
האמורות בסעי .26

פרק שביעי :בירור תלונות הציבור

]תיקו:
התשל"א[
]תיקוני:
התשל"א,
התשמ"ח[

.31

היחידה
לבירור
תלונות

)א( נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו באמצעות יחידה
.32
מיוחדת במשרד מבקר המדינה ,שתיקרא "נציבות תלונות הציבור";
מנהל הנציבות יתמנה על ידי הוועדה לפי הצעת נציב תלונות הציבור
ויהיה אחראי לפניו במישרי ; על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת
המכרז לפי סעי  19לחוק שירות המדינה )מינויי( ,התשי"ט .1959

]תיקוני:
התשל"א,
התשל"ד,
התשל"ה,
התשס"א[

)בוטל(.

)ב( משנתפנתה משרתו של מנהל הנציבות ,או משנבצר ממנו
למלא תפקידו מסיבה כלשהי ,רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את
מילוי התפקיד על אד אחר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשי.

1010

.33

כל אד רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור.

תלונה של מי
]תיקו:
התשל"א[

 .34תלונה שהוגשה בכתב ותלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי
המתלונ תיחת בידי המתלונ ויצוינו בה ש המתלונ ומענו.
 .35תלונה של אסיר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,
התשל"ב  ,1971תוגש במעטפה סגורה ,ונציב בתי הסוהר ,או מי שהוא
הסמי $לכ ,$יעבירנה – בלי שיפתחנה – אל נציב תלונות הציבור.
.36

תלונה ניתנת להגשה על אחד מאלה:
)(1

גו מבוקר כמשמעותו בפסקאות ) (1עד ) (6לסעי ;9

) (2אחד הגופי האמורי בפסקאות ) (7ו ) (8לסעי ,9
במידה שהוועדה או נציב תלונות הציבור החליטו שפרק
זה יחול לגביו והודעה על כ $נתפרסמה ברשומות;

דר) הגשת
התלונה
]תיקו:
התשל"א[

תלונה של
אסיר
]תיקו:
התשל"א[

תלונה על מי
]תיקוני:
התשל"א,
התשל"ד[

) (3עובד ,נושא משרה או ממלא תפקיד בגו כאמור
בפסקאות ) (1ו ) (2לסעי זה.
.37

נושא לתלונה יכול שיהיה –
) (1מעשה הפוגע במישרי במתלונ עצמו ,או המונע
ממנו במישרי טובת הנאה ,או מעשה הפוגע במישרי
באד אחר או המונע ממנו במישרי טובת הנאה
והמתלונ קיבל ,להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור,
את הסכמתו של אותו אד להגיש תלונה בענינו ,או

תלונה על מה
]תיקוני
התשל"א,
התשס"ז[

) (2כשהמתלונ הוא חבר הכנסת – א מעשה הפוגע
במישרי בזולת או המונע ממנו במישרי טובת הנאה,
והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד
למינהל תקי  ,או שיש בו משו נוקשות יתירה או אי צדק
בולט; לעניי זה "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשייה.
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תלונות שאי%
לברר אות%
]תיקוני:
התשל"א,
התש",
התשנ"ה ),(5
התשס"א,
התשס"ז,
התשס"ח )[(4

.38

בתלונות אלה לא יהיה בירור:
)(1

תלונות על נשיא המדינה;

) (2תלונות על הכנסת ,על ועדה מוועדות הכנסת או
על חבר הכנסת בשל מעשה שעשה במילוי תפקידו כחבר
הכנסת או למע מילוי תפקידו זה;
) (3תלונה על הממשלה ,על ועדת שרי או על שר
בפעולתו כחבר הממשלה ,למעט פעולתו כממונה על
משרד או על תחו פעולה;
)3א( תלונה על נגיד בנק ישראל ,למעט על פעולתו
כממונה על הבנק;
)(4

תלונה על פעולה שיפוטית או מעי שיפוטית;

) (5תלונה בעניי התלוי ועומד בבית משפט או בבית
די או שבית משפט או בית די הכריע בו לגופו;
) (6תלונה של המשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות
ביטחו ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו  ,1986או המשרת
שירות מילואי לפי חוק שירות המילואי ,התשס"ח
 ,2008הנוגעת לסדרי השירות ,לתנאי השירות או
למשמעת;
) (7תלונה של שוטר או של סוהר הנוגעת לסדרי
השירות ולתנאי השירות או למשמעת במשטרת ישראל
או בשירות בתי הסוהר;
) (8תלונה של עובד המדינה ,או של עובד בגו כאמור
בסעי  ,36בעניי הנוגע לשירותו כעובד ,אול יהיה
בירור על מעשה החורג מהוראת חוק ,תקנות ,תקנו
שירות המדינה ,הסכ קיבוצי ,או מהסדרי כלליי
שנקבעו מטע נציב שירות המדינה ,ולגבי גו כאמור
בסעי  – 36מהסדרי כלליי דומי.
) (9תלונה של אד בענינ של המנויי בפיסקאות ),(6
) (7ו ) ,(8הנוגעת לאמור באות פסקאות ,לפי העני .
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 .39ואלה תלונות שלא יהיה בה בירור ,אלא א מצא נציב תלונות
הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירור :
) (1תלונה בעניי שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או
היה אפשר ,להגיש על פי די השגה ,ערר או ערעור ,והוא
אינו מסוג הענייני שסעי  (5)38ד בה;

תלונות
שבירור%
מצרי) סיבה
מיוחדת
]תיקו:
התשל"א[

) (2תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיו המעשה
שעליו נסבה התלונה או מהיו שהמעשה נודע למתלונ ,
לפי המאוחר יותר.
) .40א( משהוגשה תלונה ,יפתח נציב תלונות הציבור בבירורה,
זולת א ראה שאינה ממלאה אחרי סעי  ,34או שאינה בגדר סעיפי
 36או  ,37או שאי לברר אותה מאחת הסיבות המנויות בסעיפי 38
ו  ,39או שהיא קנטרנית או טרדנית ,או א סבר שהוא אינו הגו
המתאי לבירור העניי .

פתיחת
הבירור
]תיקוני:
התשל"א,
התשס"א[

)ב( במקרי האמורי בסעי קט )א( יודיע נציב תלונות
הציבור למתלונ בכתב ,שלא יברר את התלונה ,ויציי את הנימוקי
לכ.$
) .41א( נציב תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דר$
שיראה ,ואינו קשור להוראות שבסדר די או בדיני ראיות.
)ב( נציב תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת מי
שהתלונה עליו ,וא היה עובד כאמור בסעי  – (3)36ג לידיעת
הממונה עליו )להל – הממונה( ,ויית לה הזדמנות נאותה להשיב
עליה; נציב תלונות הציבור רשאי לדרוש ממי שהתלונה עליו להשיב
על התלונה תו $התקופה שיקבע בדרישתו.

דרכי הבירור
]תיקוני:
התשל"א,
התשס"ז[

)ג( נציב תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונ  ,את מי
שהמתלונ פנה בענינו כאמור בסעי  ,(1)37את מי שהתלונה עליו וכל
אד אחר א ראה תועלת בדבר.
)ד( לצור $הבירור רשאי נציב תלונות הציבור לדרוש מכל
אד או גו לתת לו ,תו $תקופה שיקבע בדרישה ובאופ שיקבע ,כל
ידיעה ומסמ $העשויי ,לדעת נציב תלונות הציבור ,לעזור בבירור
התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמ $כאמור יהיה חייב למלא
אחר הדרישה; אי באמור בסעי קט זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי
 47עד  51לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל"א .1971
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הפסקת
הבירור
]תיקו:
התשל"א[

תוצאות
הבירור
]תיקוני:
התשל"א,
התשל"ה,
התשס"א[

 .42נציב תלונות הציבור רשאי להפסיק את בירור התלונה ,א
נוכח שנתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה ,או
שעניי התלונה בא על תיקונו או שהמתלונ ביטל את תלונתו; במקרה
זה יודיע בכתב למתלונ  ,למי שהתלונה עליו ולממונה ,שהפסיק את
הבירור ,ויציי את הנימוקי לכ.$
) .43א( מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה הייתה מוצדקת,
יודיע על כ $למתלונ  ,למי שהתלונה עליו ,וא ראה לעשות כ – ג
לממונה ,ויציי את נימוקיו; נציב תלונות הציבור רשאי לפרש
בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להצביע בפני מי שהתלונה
עליו ובפני הממונה על הצור $בתיקו ליקוי שהעלה הבירור ועל הדר$
והמועד לתיקונו.
)ב( מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות
הציבור ,תו $המועד האמור בסעי קט )א( ,על הצעדי שננקטו; לא
עשה כ  ,או שההודעה אינה מניחה את דעתו של נציב תלונות הציבור,
רשאי הוא להביא את העניי לידיעת השר הנוגע בדבר או הוועדה.
)ג( מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה לא הייתה מוצדקת,
יודיע על כ $למתלונ  ,למי שהתלונה עליו ,וא ראה לעשות כ – ג
לממונה ,ויציי את נימוקיו; ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית
ממצאיו.
)ד( העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית ,יביא
נציב תלונות הציבור את העניי לידיעת היוע המשפטי לממשלה;
ורשאי הוא לעשות כ א העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה
משמעתית על פי כל די ; היוע המשפטי לממשלה יודיע לנציב
ולוועדה ,בתו $שישה חודשי מיו שהועבר אליו העניי  ,על דר$
טיפולו בנושא.

סייגי
להודעה
]תיקו:
התשל"א[

) .44א( הודעה של נציב תלונות הציבור לפי סעי )43א( או )ג(
לא תכלול ולא תגלה חומר או ידיעה אשר לדעת ראש הממשלה או שר
הביטחו ה עניי לביטחו המדינה ,או אשר לדעת ראש הממשלה או
שר החו ה עניי ליחסי החו או לקשרי המסחר הבי לאומיי של
המדינה.
)ב( ראה נציב תלונות הציבור כי הודעתו עלולה לכלול או
לגלות חומר או ידיעה כאמור בסעי קט )א( ולא הביעו השרי את
דעת כאמור ש ,יבקש נציב תלונות הציבור את דעת ראש הממשלה,
שר הביטחו או שר החו ,לפי העניי  ,לפני שיית את הודעתו.
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)ג(
נימוקיו –

נציב תלונות הציבור יהיה פטור מלציי את ממצאיו או
) (1כשהתלונה הייתה בעניי מינוי למשרה פלונית או
הטלת תפקיד פלוני;
) (2כשהחומר או הראיה עלולי לדעתו לפגוע שלא
כדי בזכותו של אד זולת המתלונ ;
) (3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משו גילוי
סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעות לפי כל די .

) .45א(
תלונה –

החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות הציבור בעניי
) (1אי בה כדי להעניק למתלונ או לאד אחר זכות
או סעד בבית משפט או בבית די שלא היה לה לפני כ ;

זכויות
וסעדי
]תיקו:
התשל"א[

) (2אי בה כדי למנוע מהמתלונ או מאד אחר
להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי לה ,אול
א נקבע לכ $מועד בחיקוק ,לא יואר $המועד על ידי
הגשת התלונה או בירורה.
)ב( שו בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד נגד החלטותיו
וממצאיו של נציב תלונות הציבור בעניי תלונה.
45א .על א האמור בסעי – (8)38
) (1תלונה של עובד כאמור בסעי  ,(3)36למעט שוטר,
סוהר וחייל )להל בפרק זה – העובד( ,על מעשה כאמור
בסעי  37שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כ $שהוא
הודיע בתו לב ועל פי נהלי תקיני על מעשי שחיתות
שבוצעו בגו שבו הוא עובד – תבורר לפי הוראות פרק
זה ,בכפו לסעיפי 45ב עד 45ה;

תלונה של
עובד הציבור
שחש #מעשי
שחיתות
]תיקוני:
התשמ"א,
התש"[
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) (2תלונה של עובד ,שהוא מבקר פנימי בגו כאמור
בסעי  (1)36או ) ,(2למעט שוטר ,סוהר וחייל ,על
העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק,
תקנות ,תקנו שירות המדינה ,הסכ קיבוצי ,או
מהסדרי כלליי שנקבעו מטע נציב שירות המדינה,
או מהסדרי כלליי דומי ,הפוגע במישרי במתלונ
עצמו או המונע ממנו במישרי טובת הנאה ,שעשה מי
שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו
כמבקר פנימי – תבורר לפי הוראות פרק זה ,בכפו
לסעיפי 45ג עד 45ה.
תלונה שבירורה
מצרי) סיבה
מיוחדת
]תיקוני:
התשמ"א,
התש"[

סעדי
]תיקוני:
התשמ"א,
התשנ"ד[

45ב .מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאת ,רשאי
הוא לברר תלונה כאמור בסעי 45א) ,(1א א העובד הודיע על מעשי
שחיתות שלא על פי נהלי תקיני.

45ג) .א( נציב תלונות הציבור רשאי לית כל צו שימצא לנכו
ולצודק ,לרבות צו זמני ,כדי להג על זכויות העובד ,בשי לב
לתיפקודו הראוי של הגו שבו הוא עובד.
)ב( הייתה התלונה על כ $שהעובד פוטר ,רשאי נציב תלונות
הציבור לצוות על ביטול הפיטורי או על מת פיצויי מיוחדי
לעובד ,בכס או בזכויות.
)ג( נציב תלונות הציבור רשאי לצוות על העברת העובד
למשרה אחרת בשירות מעבידו.
)ד( צו לפי סעי זה מחייב את מי שממונה על העובד ואת
העובד עצמו ,והמפר אותו עובר עבירת משמעת; ואול אי
באחריות של אלה ,בשל עבירת משמעת ,כדי לגרוע מאחריות
הפלילית בשל הפרת אותו צו.

עיו %מחדש
]תיקוני:
התשמ"א,
התש"[
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45ד .היוע המשפטי לממשלה רשאי לבקש שהנציב יעיי מחדש
בהחלטה שניתנה לפי סעי 45ג ,הייתה התלונה של עובד המדינה,
רשאי לבקש כ $ג נציב שירות המדינה; הייתה התלונה של מי שאינו
עובד המדינה ,רשאי לבקש כ $ג העומד בראש הגו המבוקר.

45ה .הגשת תלונה כאמור בסעיפי 45א או 45ב שלא בתו לב או מתו$
קנטרנות ,היא עבירת משמעת.

הגשת
תלונה
שלא
בתו לב
]תיקו:
התשמ"א[

45ו .גו כאמור בסעי  (1)36או ) ,(2למעט משטרת ישראל ,שירות בתי
הסוהר וצבא ההגנה לישראל ,יפרס במקו העבודה ,במקו בולט ,את
עיקרי הוראות סעיפי 45א עד 45ה ,בנוסח שיקבע נציב תלונות הציבור.
) .46א( נציב תלונות הציבור יכי בראשית כל שנה ,די וחשבו על
פעולותיו בשנה שקדמה לה ,שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר
של תלונות .די וחשבו כאמור יונח על שולח הכנסת.
)ב( נציב תלונות הציבור רשאי להגיש לכנסת די וחשבו מיוחד
קוד להגשת הדי וחשבו השנתי .די וחשבו כאמור יונח על שולח
הכנסת.

פרסו
הוראות
]תיקו:
התשס"א[

די%
וחשבו%
]תיקוני:
התשל"א,
התשל"ד,
התשס"א,
התסש"ח )[(5

)ג( הונח די וחשבו על שולח הכנסת ,תדו בו הוועדה ותגיש
לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור ,ויחולו ,לעניי זה ,הוראות סעי
18א ,בשינויי המחויבי.
)ד(
הכנסת.

די וחשבו לפי סעי זה לא יפורס לפני הנחתו על שולח

)ה( הוראות סעי  44יחולו בשינויי המחויבי ג על די
וחשבו לפי סעי זה.
) .47א( סעיפי  28 ,26 ,23 ,22ו  30יחולו בשינויי המחויבי ג
לעניי פרק זה.
)ב( אי בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכותו של מבקר
המדינה להיעזר בפעולותיו האחרות בחומר שהגיע לידיו בקשר לתלונות,
בי שבירר ובי שלא בירר אות .
 .48הוראת כל די שלפיה ימונה ,בגו מבוקר ,אד שתפקידו לברר
תלונות על אותו הגו אי בה כדי לגרוע מסמכויותיו וממעמדו של נציב
תלונות הציבור לפי חוק זה.

תחולת
הוראות
]תיקוני:
התשל"א,
התשל"ה[

עדיפות
סמכויות
ומעמד
]תיקו:
התשנ"ה[
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דוח ביקורת זה לשנת  ,2009שמביא את עיקרי הביקורת שנערכה בשלטו המקומי ,כולל פרקי
ביקורת על נושאי מערכתיי ,על נושאי ממוקדי וכ דוחות מעקב.
כידוע ,משרד מבקר המדינה מייחס חשיבות רבה למאבק בשחיתות הציבורית למע טוהר המידות
בשלטו המרכזי ובשלטו המקומי .בשלטו המקומי מצוי כר פעולה נרחב לפעולה בנושא זה,
ומשרד מבקר המדינה מקדיש לכ משאבי ניכרי וכוח אד רב.
אחד הנושאי שבה עוסק דוח זה הוא ההיבטי האתיי הנוגעי לכהונת נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות .נבחרי הציבור האלה  ראש הרשות המקומית ,סגניו וחברי המועצה  מכהני
במשרות המקנות לה סמכויות רבות ,וה חבי חובת נאמנות לציבור ונדרשי להתנהגות
שהולמת את תפקיד .כדי לשמור על טוהר מידותיה ולמנוע פגיעה בתדמית השירות הציבורי ,על
הנבחרי להימנע מלנצל את מעמד לטובת האישית .נוכח הממצאי שהועלו בתחו זה ותמונת
המצב בתחו האתיקה של נבחרי הציבור ברשויות מקומיות ,על משרד המשפטי בשיתו משרד
הפני ומרכז השלטו המקומי לפעול בהקד לסיו גיבוש של כללי האתיקה לנבחרי הציבור
בשלטו המקומי וליצירת מנגנוני נאותי לאכיפת.
נושא חשוב נוס הקשור לכ עומד במרכזו של הפרק העוסק באמצעי התערבות העומדי לרשות
משרד הפני במקרי שבה רשות מקומית חורגת מהוראות הדי ומכללי מינהל תקי ואינה
ממלאת את חובותיה כרשות ציבורית ,כפי שנקבעו בדי  .בי היתר הוענקה לשר הפני הסמכות
להחליט על פיזור מועצה ,הקמת ועדה קרואה ,הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה; סמכות נוספת
הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו המקומי .לפעולות בתחו החיוב
האישי נודעת חשיבות רבה ,שכ ה באות להבטיח כי נושאי משרה לא יפגעו באמו שולחיה ולא
יחרגו מגדרי הסמכויות שניתנו לה .מ הראוי להגביר את השימוש בכלי אלה על מנת לשפר את
פעולותיה של נושאי המשרות ונבחרי הציבור בשלטו המקומי .נוכח משמעותו הציבורית של
נושא החיוב האישי ,יש חשיבות מיוחדת לתיקו הליקויי בהפעלתו שעליה מצביע הדוח.
כמה פרקי חשובי עוסקי בשמירה על משאבי ציבוריי משמעותיי בתחו המקרקעי :
הפרק בנושא התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי; הפרק העוסק
בפעולת של הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו ; והפרק העוסק באתרי
התיירות המצויי בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות .מהממצאי עולה תמונה עגומה בכל
הנוגע לטיפול של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות בתחומי חשובי אלה .א שהבעיות
מוכרות וידועות זה שני רבות ,לא נעשה כמעט דבר כדי להתמודד עמ כראוי.
כמה מהפרקי בדוח זה עוסקי בתחומי התכנו והבנייה ובתפקוד של כמה ועדות מקומיות
לתכנו ולבנייה .במסגרת זו נערכה בדיקה מערכתית בנושא קידו תכניות וסדרי מינהל של הוועדה
הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות ,אשר הוקמה כדי לייעל את הלי התכנו של
תשתיות לאומיות ובתו כ להביא לחיסכו כלכלי למשק .ממצאי הביקורת מלמדי שמטרה זו
הושגה באופ חלקי בלבד :קידומ של כמחצית מהתכניות שהוכרזו תכניות תשתיות לאומיות
נמש זמ רב או הופסק בידי יוזמיה בלי שהתקבלה הכרעה בעניינ  .על משרד האוצר ועל משרד
הפני להפיק לקחי מממצאי אלה ולבחו מחדש את הדרכי הרצויות לייעול הליכי התכנו ,
בלי לפגוע באיכותו.
כמו כ נבדקו הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה בעיריית רמת ג ועסקת מקרקעי במתח הבורסה
ברמת ג  .עוד נבדקה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו  .הממצאי המועלי בפרקי
אלו מלמדי כי במסגרת ביצוע של פעולות תכנו  ,רישוי ,פיקוח ואכיפה חרגו הוועדות מהוראות

הדי שבמרכז חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה .1965הממצאי שהועלו בבדיקת הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ברמת ג מלמדי כי בעקבות מת היתרי שלא כדי נבנו בנייני בסטייה
מהתכניות החלות על המקרקעי  .נמצא שפעילות של הוועדה המקומית ושל מהנדס הוועדה פגעה
בעקרונות של חוקיות ההלי התכנוני ,של שקיפותו ושל שיתו הציבור בהלי זה .בבדיקת עסקת
מקרקעי במתח הבורסה ברמת ג נמצא שנפלו פגמי רבי במהלכי לאישור העסקה .פגמי
אלה עלולי לגרו לפגיעה באמו הציבור בתקינות עבודת הרשויות השלטוניות וא לפגיעה בקופה
הציבורית .נמצאו א ליקויי משמעותיי בתפקוד של בעלי תפקידי בכירי בעירייה .על משרד
הפני והעירייה להסיק את המסקנות הנדרשות בעניי זה ולהפיק לקחי כדי שלא יישנו הכשלי
המפורטי בדוח זה בהליכי העבודה המקצועיי שמבצעי ,בי השאר ,הגורמי המשפטיי .נוכח
העניי הציבורי ,הפגיעה האפשרית באמו הציבור והפגיעה האפשרית בקופה הציבורית החליט
העסקה.
משרד מבקר המדינה להעביר טיוטת פרק זה ליוע& המשפטי לממשלה לבחינת אישור ִ
איכות חייו של התושב מושפעת מרמת השירותי שהרשות נותנת לו ומשמירה על שלומו ,בריאותו
וביטחונו האישי על ידי הרשות המקומית .בדיקת של תחומי אלה באה ליד ביטוי ,בי היתר,
בפרק שעסק בבדיקה מערכתית של טיפול הרשויות המקומיות בתחזוקת גשרי לכלי רכב ולהולכי
רגל ,ובכמה פרקי שעסקו בסוגיות נקודתיות :התקשרות ע קבל לפינוי גז וגרוטאות באור
יהודה; הקמת מרכז ספורט ונופש עירוני ורישוי עסקי רבי קהל בעפולה; ורישוי עסקי ומפעל
המי במועצה המקומית ג'דידהמכר .פרקי אלה מצביעי על ליקויי משמעותיי המביאי
לידי פגיעה ברמת השירותי הניתני לתושבי.
לא נעלמה מעי הביקורת בעיית הטיפול בנגעי הסמי והאלכוהול בשלטו המקומי .בשנת 2005
לדוגמה היה מספר המשתמשי בסמי והמכורי לה כ .333,000לדאבו הלב ,שיעור
המשתשמי בסמי בקרב בני הנוער היה גדול במיוחד .חובה היא על השלטו המקומי לתת
עדיפות גבוהה ביותר לטיפול בנושא ההתמכרות לסמי ולמשקאות חריפי ,כדי לצמצ ככל
האפשר תופעה זו.
דוח רחב יריעה זה מקי נושאי רבי ומגווני .הכנתו הצריכה מאמ& רב של עובדי משרד מבקר
המדינה ,אשר עמלו על הכנתו בקפדנות ,ביסודיות ובמקצועיות כנדרש .חובת של הרשויות
המקומיות ומשרדי הממשלה היא לפעול בדר מהירה ויעילה לתיקו הליקויי שהועלו בדוח זה
על מנת לקד את השירות הציבורי .על פי מדיניות משרד מבקר המדינה בשני האחרונות מוש
דגש על מעקב אחר תיקו ליקויי שהועלו בדוחות קודמי .מבחנ האמתי של הרשויות יהיה אפוא
בתיקונ של הליקויי לרווחת של תושביה .

מיכה לינדנשטראוס  שופט )בדימ'(
ירושלי ,

חשו התשע"א
אוקטובר 2010

מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

פרק ראשו

נושאי מערכתיי

היבטי אתיי הנוגעי
לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות
נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ראש הרשות המקומית ,סגניו וחברי המועצה
מכהני במשרות המקנות לה סמכויות רבות .נבחרי הציבור חבי חובת נאמנות
לציבור ונדרשי להתנהגות שהולמת את תפקיד .כדי לשמור על טוהר מידותיה
של נבחרי הציבור ולמנוע פגיעה בתדמית השירות הציבורי ,על הנבחרי להימנע
מלנצל את מעמד לטובת האישית .הגבלות בתחומי שוני הנוגעי לפעילות
הנבחרי וכללי התנהגות הנדרשי מה נקבעו בכמה חוקי ובכללי למניעת ניגוד
ענייני של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )להל כללי לנבחרי ציבור(.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי אתיי הנוגעי לכהונת נבחרי ציבור
ברשויות מקומיות .הביקורת נעשתה במשרד הפני ,במשרד המשפטי ובשלוש
רשויות מקומיות עיריית גבעתיי ,עיריית פתח תקווה והמועצה המקומית ג'סר
אל זרקא.

עיקרי הממצאי
הגשת הצהרות הו על ידי נבחרי ציבור
במאי  2009בדק משרד מבקר המדינה א ראשי רשויות מקומיות וסגניה קיימו
את חובת להגיש הצהרות הו בראשית תקופת כהונת ובסיומה כנדרש בחוק ראש
הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הו( ,התשנ"ד ) 1993להל חוק הצהרת הו(;
נבדקו ראשי רשויות וסגני שהחלו את כהונת בשתי תקופות זמ מוגדרות.1
 .1נמצא כי בתקופות א ו ב הגישו רק  39%ו  33%מראשי הרשויות המקומיות
)בהתאמה( הצהרות הו .באות תקופות הגישו הצהרות הו רק  18%ו  9%מסגני
ראשי הרשויות )בהתאמה( .יוצא אפוא כי למעלה מ  60%מראשי הרשויות
המקומיות ולמעלה מ  80%מהסגני לא הגישו הצהרה על הונ הפרטי כנדרש
בחוק הצהרת הו.
__________________

1

מאוקטובר  2001עד אוקטובר ) 2007להל  תקופה א(; מנובמבר  2007עד מאי ) 2009להל  תקופה
ב(.
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 .2ג הנבחרי שהגישו הצהרות הו לא עמדו בדרישות החוק ורוב הגישו אות
זמ רב לאחר מועד ההגשה שנקבע בחוק .משרד הפני לא נקט פעולות בסיסיות
לקבלת הצהרות הו יצירת רשימת סגני ראשי רשויות מקומיות ופנייה לנבחרי
ציבור שלא הגישו את ההצהרות ,ולמעשה התעל מהעובדה שמאות נבחרי ציבור
אינ מקיימי חובת החוקית בנושא זה.

מניעת ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות
בכללי לנבחרי ציבור נקבע כי תוק ועדה מייעצת שתדו בפניות הנוגעות לניגוד
ענייני ותמסור חוות דעת לגבי מקרי שהובאו לבדיקה )להל הוועדה למניעת
ניגוד ענייני( .בשלוש השני שקדמו למועד הביקורת נדרשה הוועדה למניעת ניגוד
ענייני לתת חוות דעת לגבי  150פניות .נמצא כי  28%מחוות הדעת ניתנו לאחר יותר
מחצי שנה ממועד הפנייה ,בה שמונה פניות שחוות הדעת לגביה ניתנו לאחר
למעלה משנה.
מבדיקה של  14חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד ענייני עולה כי שתיי
מההמלצות יושמו זמ רב לאחר קבלת חוות הדעת בעניינ.

מניעת ניגוד ענייני של חברי ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
כדי למנוע אפשרות שחבר מועצה ,המשמש קבל בניי ופועל במרחב התכנוני של
הרשות המקומית שבה הוא מכה ,יתפקד כחבר ועדת משנה וישתת ,בקבלת
החלטות שעשויות להשפיע על נושאי הנוגעי לו אישית ,נקבע בכללי לנבחרי
ציבור כי חבר מועצה כזה לא יהיה חבר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה.
בנתוני פנקס הקבלני המנוהל בידי רש הקבלני לפי חוק רישו קבלני
לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  ,1969נמצאו כעשרי שמות של קבלני שכיהנו
באותה עת כחברי מועצה ברשויות מקומיות שונות.

עיסוק נוס של ראשי רשויות מקומיות
ראש רשות מקומית מנוע מלעסוק בעיסוק נוס ,בשכר ,וג לגבי פעילות בהתנדבות
ובלא תמורה חלי עליו סייגי וחובת דיווח למשרד הפני ולמועצת הרשות
המקומית .נמצא כי במשרד הפני התקבלה רק הודעה אחת על פעילות בלא תמורה.
בבדיקת מעורבות  50ראשי רשויות מקומיות בחברות שאינ חברות עירוניות נמצא כי
 13מה היו פעילי בחברות בתחומי פעילות שוני השקעות ,מוצרי מתכת,
חשמל ,טקסטיל ,בניי ,ייעו -ועוד 13 .ראשי הרשויות היו דירקטורי ב  30חברות;
בשלוש מה היו ראשי הרשויות רשומי כמנכ"לי.
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מתשובותיה של ראשי הרשויות למשרד מבקר המדינה הועלה כי  19מהחברות
הללו אינ פעילות זה שני .ראשי הרשויות שמכהני בתפקידי בחברות הפעילות
הודיעו כי לא קיבלו תמורה מהחברות בתקופת כהונת .נמצא כי ראשי הרשויות
המקומיות הללו לא דיווחו למשרד הפני ולמועצה על עיסוקיה הנוספי.

נבחרי הפסולי מלכה כחברי מועצה
א י ת ש ל ו  ח ו ב ו ת ע ב ו ר א ר נ ו נ ה ו צ ר י כ ת מ י   :בדצמבר  2007נקבע
פקודת העיריות( ובפקודת המועצות
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל
המקומיות ]נוסח חדש[ כי מי שחייב חוב סופי בגי ארנונה או צריכת מי עבור
שישה חודשי ולא שיל אותו ממועד התשלו של חלקו האחרו של החוב ובמש2
תקופה העולה על שנה ,פסול מלכה כחבר מועצה.
מדוחות ביקורת של משרד הפני ברשויות המקומיות לשנת  2007עולה כי ל 209
חברי מועצה מ  67רשויות מקומיות נרשמו חובות בגי אי תשלו ארנונה ,חשבו
מי ותשלומי אחרי עבור תקופת זמ של יותר משנה .סכומי החובות היו כ 8.4
מיליו ש"ח .ייתכ שחלק מהחייבי הללו כיהנו כחברי מועצה והיו פסולי
לכהונת .כ ,2לדוגמה ,שבעה מחברי המועצה המקומית ג'סר אל זרקא צברו עד סו,
מרס  2009חובות גדולי בס 2כ  703,000ש"ח .ע שלושה מה נעשו הסדרי
תשלומי לפירעו חוב למש 2שבע ,תשע ו  24שני ,בניגוד להוראות החוק ,הקובע
תקופה מרבית לפירעו של חובות שלא תעלה על שנתיי .ארבעת חברי המועצה
האחרי פסולי לכאורה מלכה כחברי מועצה.
פ ו ש ט י ר ג ל ו מ ב צ ע י ע ב ר ו ת ש י ש ע מ  ק ל ו   :בחוק הרשויות
המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה  ,1965נקבע ,בי היתר ,כי פושטי רגל ומבצעי עברות
שיש עמ קלו שלא עמדו בתנאי שנקבעו בחוק אינ זכאי להיכלל ברשימת
מועמדי לבחירות ולהיבחר כחברי מועצה .בפקודת העיריות ובצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א  ,1950נקבע כי מי שלא עמד בתנאי אלה פסול מלכה
כחבר מועצה.
נמצא כי  29מהמועמדי בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008
)להל המועמדי( הוכרזו פושטי רגל ולא עמדו בתנאי שנקבעו בחוק .שניי
מה נבחרו בבחירות למועצה וה מכהני כחברי מועצה ,א ,שה פסולי לכאורה
לכהונה זו .עוד נמצא כי  44מהמועמדי נדונו לעונשי מאסר בפועל ולא עמדו בתנאי
שנקבעו בחוק .אחד מהמועמדי הללו נבחר לכה במועצה ביישובו ,א ,שהוא פסול
לכאורה לכהונה זו.
המבקשי להשתת ,בבחירות למועצה נדרשי למלא טופס "הסכמה להיות
מועמד" ,הכולל הצהרה ולפיה ה עומדי בתנאי לכ .2מהאמור לעיל עולה כי
הצהרות  29המועמדי שהיו פושטי רגל והצהרות  44המועמדי שנדונו למאסר לא
היו נכונות.
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טובת הנאה
בשתי עיריות גבעתיי ופתח תקווה קיבלו חברי המועצה זכות חניה ללא תשלו
במקומות שבה נדרשי התושבי לשל תמורתה .לדעת משרד מבקר המדינה ,לא
היה מקו להעניק לחברי מועצה הטבה גורפת של חניה חינ ,כיוו שכ 2היא ניתנת
ג לצורכיה הפרטיי ,שאינ נוגעי למילוי תפקיד.

עברות בנייה של נבחרי ציבור המכהני בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה
ביולי  2008פרס משרד הפני דוח על ממצאי ביקורת מהשני  2006 2004בוועדות
מקומיות לתכנו ולבנייה .בחמש מהוועדות המקומיות שנבדקו הועלו ממצאי
הנוגעי לעברות בנייה של נבחרי ציבור חברי הוועדות המקומיות )דרו השרו,
הגלבוע ,מטה יהודה ,מרו הגליל ועומר( .בבדיקות נמצא כי עשרה נבחרי ציבור
כול חברי בוועדות משנה לתכנו ולבנייה פעלו בניגוד להוראות חוק התכנו
והבנייה ,התשכ"ה .1965

סיכו והמלצות
דוח זה כולל ממצאי חמורי של היבטי אתיי שוני בפעילות של נבחרי ציבור
ברשויות המקומיות .על משרד הפני לפעול לאכיפת הוראות חוק שאינ מיושמות
כיו כראוי ,אשר נועדו ליצור סייגי כדי למנוע התנהגות לא אתית של נבחרי
ולמנוע מאזרחי שפעלו באופ לא אתי להיבחר למועצת רשות מקומית ולכה בה .על
משרד הפני לבחו דרכי נוספות להגברת הפיקוח על פעולותיה של הנבחרי
ברשויות המקומיות.
ה צ ה ר ת ה ו   :על משרד הפני לנקוט פעולות משמעותיות במטרה לאכו ,על
ראשי הרשויות המקומיות וסגניה לקיי את הוראות החוק המחייב אות להצהיר
על הונ הפרטי לאחר כניסת לתפקיד וע סיו כהונת .לצור 2זה על משרד
הפני ,בי היתר ,לרכז את הפרטי על כל הסגני המכהני ברשויות המקומיות
וליידע את כל נבחרי הציבור בדבר חובת להגיש הצהרת הו בסמו 2למועד בחירת
וע סיו הכהונה.
מ נ י ע ת נ י ג ו ד ע נ י י נ י   :על משרד המשפטי לבחו אילו תשומות נוספות יש
להקצות על מנת שהוועדה למניעת ניגוד ענייני תוכל לגבש את חוות דעתה
בענייני המובאי לפניה בסמו 2עד כמה שנית לקבלת הפנייה .ראוי שמשרד
הפני ינחה את היועצי המשפטיי ברשויות המקומיות להביא לידיעת חברי מועצה
שמבקשי לכה כחברי בוועדה שיש לה סמכות מינהלית ,כי חלה עליה חובה
להצהיר ע תחילת כהונת בוועדה שה אינ מצויי במצב של ניגוד ענייני.
ע י ס ו ק נ ו ס  : ,על ראשי הרשויות המקומיות וסגניה שחייבי בהגשת הודעה
על עיסוק נוס ,להגיש לאלתר את ההודעות למשרד הפני ולמועצת הרשות
המקומית .על משרד הפני להיער 2לפעילות הסברתית בנושא זה בקרב ראשי
הרשויות המקומיות וסגניה.
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ת י ק ו נ י ח ק י ק ה  :החקיקה הנוגעת להגשת הצהרת הו בידי סגני ראשי רשויות
מקומיות לא הוחלה על סגני ראשי רשויות באזור יהודה והשומרו .כמו כ החקיקה
הנוגעת לעיסוק נוס ,של ראשי רשויות מקומיות וסגניה לא הוחלה על ראשי
מועצות אזוריות וסגניה ולא על ראשי רשויות מקומיות וסגניה באזור יהודה
והשומרו .מ הראוי לבחו את האפשרות להחיל את החקיקה האמורה ג על נבחרי
ציבור אלה.
ת ש ל ו  א ר נ ו נ ה ו ח ש ב ו  מ י   :בכשליש מהרשויות המקומיות מכהני
חברי מועצה שצברו חובות בגי אי תשלו ארנונה וחשבו מי ותשלומי חובה
אחרי .על הרשויות המקומיות לפעול ללא דיחוי לגביית החובות מנבחרי הציבור.
מ ו ע מ ד י  פ ס ו ל י  ל כ ה ו נ ה  :עשרות מועמדי שהתמודדו במערכת
הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימה בנובמבר  2008היו פסולי על פי הוראות
החוק להתמודדות ולכהונה בגי היות פושטי רגל או אסירי לשעבר שלא עמדו
בתנאי החוק .על משרד הפני והממונה על הבחירות להפיק אפוא את הלקחי
ולהיער 2בעתיד לביצוע פעולות אשר יהיה בה כדי להבטיח כי כלל המתמודדי
יעמדו בדרישות החוק.
ע ב ר ו ת ב נ י י ה  :ביצוע עברות בנייה על ידי חברי ועדות מקומיות הוא דבר חמור.
בעניי זה יש מקו לבחו את האפשרות לקבוע נורמות מיוחדות אשר יחולו על חברי
מועצה המכהני בוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה.
עיקר האחריות להתנהגות אתית מוטלת על נבחרי הציבור עצמ .כל עוד ראשי
רשויות מקומיות ,סגניה וחברי המועצה אינ פועלי לפי הוראות החוק וכללי
אתיי מקובלי ה משמשי דוגמה להתנהגות אזרחית לא נאותה לתושבי
יישוביה ,ולא עומדת לה הזכות המוסרית לדרוש מהתושבי לציית להוראות
החוק .על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות לבחו את צעדיה מעת שה נבחרי
לכהונותיה ולהקפיד על התנהגות אתית נאותה.
נוכח הממצאי שהועלו ותמונת המצב בתחו האתיקה של נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות ,מ הראוי שמשרד המשפטי בשיתו ,משרד הפני ומרכז השלטו
המקומי יפעלו בהקד לסיו גיבוש של כללי האתיקה לנבחרי הציבור בשלטו
המקומי וליצירת מנגנוני נאותי לאכיפת.
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מאבק השלטו המקומי
בנגעי הסמי והאלכוהול
השימוש לרעה בסמי ובאלכוהול )להל ג חומרי פסיכואקטיביי( הוא נגע
מתפשט הפוגע בחברה הישראלית על כל רבדיה .יש המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי באקראי ,ויש המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי דר 2קבע,
מתמכרי לה ומפתחי תלות גופנית או נפשית בה )להל מכורי(.
בשנת  2005היה מספר המשתמשי בסמי והמכורי לה כ  .333,000כמחצית
מבני הנוער וכשני שלישי מהמבוגרי שתו משקאות אלכוהוליי שלא לקיו
דיני דתיי ,ושיעור המשתמשי בסמי בקרב בני נוער היה גדול משיעור בקרב
מבוגרי .שימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב בני נוער הוא אחת הסיבות
לנשירה ממסגרות חינוכיות ,למעורבות בפעילות עבריינית ,לפגיעה בקשרי
חברתיי וליצירת משברי חברתיי.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא מאבק הרשויות בנגעי הסמי
והאלכוהול .הביקורת נעשתה בעיריות אשדוד ,באקה ג'ת ,נתניה וקריית אונו.
בדיקות השלמה נעשו ברשות הלאומית למלחמה בסמי )להל הרשות למלחמה
בסמי( ,במשרד הרווחה והשרותי החברתיי )להל משרד הרווחה( ,במשרד
החינו ,2במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( ,במשרד
לביטחו הפני ,במשטרת ישראל ,במשרד לקליטת עלייה ,במשרד הבריאות,
במשרד הפני ובמרכז השלטו המקומי בישראל .חלק מהנתוני עודכנו לראשית
שנת .2010

עיקרי הממצאי
יישו החלטת ממשלה
בשל השיעור הגבוה של משתמשי בחומרי פסיכואקטיביי החליטה הממשלה,
באוגוסט  ,2005להקי צוות בי משרדי שיגבש תכניות אופרטיביות בתחו המניעה
והטיפול בנגעי הסמי והאלכוהול והשלכותיו כמרכיב במאבק באלימות בחברה
הישראלית .בספטמבר  2005הציג הצוות הבי משרדי את המלצותיו בפני ועדת
השרי למאבק באלימות .נמצא כי הממשלה לא קיימה דיו ממשי לצור 2קבלת
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החלטה בדבר הקצאת המשאבי ויישו ההמלצות ,וההמלצות לא יושמו עד למועד
הביקורת )בתחילת .(2009

נתוני במישור המקומי על היק השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
 .1הרשות למלחמה בסמי קבעה כי לצור 2גיבוש תכנית עבודה למאבק בנגעי
הסמי והאלכוהול יש לאסו ,נתוני על אוכלוסיות המשתמשי בה בתחו
הרשות המקומית .נמצא כי עיריות נתניה ובאקה ג'ת לא פעלו לאיסו ,נתוני על
מגמות שימוש בחומרי פסיכואקטיביי ביישוביה.
 .2באשדוד ובקריית אונו הופ -שאלו לתלמידי בתי ספר על יסודיי ,ובו מידע
מפורט על השימוש בחומרי פסיכואקטיביי ,וממצאיו אמורי להיות "בסיס
לקבלת החלטות עירוניות".
 .3נמצא כי בכל אחת משתי העיריות לא הוצגו ממצאי השאלו בפני הוועדה
למאבק בסמי שמועצת העירייה בחרה ולא דנו בה כדי לגבש מדיניות עירונית
שעניינה המאבק בנגעי הסמי והאלכוהול .בעיריית אשדוד לא הוצגו ממצאי
השאלו ג בפני כל פורו אחר וא ,לא הובאו לידיעת של גורמי הרווחה והחינו2
בעיר.

תכנית למניעת שימוש במשקאות אלכוהוליי
 .1למעלה ממחצית האוכלוסייה במדינת ישראל בני נוער ומבוגרי כאחד
שותה משקאות אלכוהוליי ,בה כ  50,000המכורי לאלכוהול .ג בקרב
תלמידי ,בגילי  ,12 11יש השותי משקאות אלכוהוליי בכמות גדולה ובתדירות
גבוהה.
 .2בהחלטת הממשלה מיוני  ,2006בנושא תופעת האלימות בחברה הישראלית,
הנחה ראש הממשלה דאז מר אריאל שרו "להעביר מיד את הטיפול במשקאות
חריפי משכרי לרשות למלחמה בסמי" .נמצא כי עד מועד סיו הביקורת )בסו,
 (2009לא נעשתה כל פעולה חקיקתית ,ארגונית או תקציבית ליישו ההנחיה.
בקשות הרשות למלחמה בסמי מאז ספטמבר  2005להקצות תקציב מיוחד למאבק
בנגע האלכוהול לא נענו ,ועד מועד סיו הביקורת היא לא קיבלה כל הקצאה כספית
לתחו זה.
עוד נמצא כי עד מועד הביקורת )בתחילת  (2009לא גיבשה הרשות למלחמה בסמי
תכנית מניעה לשימוש באלכוהול .רק בתכנית העבודה של הרשות למלחמה בסמי
לשנת  2009בתחו ההסברה הוגדר היעד "בניית אסטרטגיה ותוכנית הסברה
בתחו האלכוהול והפעלתה".
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תכניות למניעת השימוש בחומרי נדיפי
הנתוני על השימוש הרחב שבני נוער עושי בחומרי נדיפי )חומרי בשימוש
ביתי ששאיפת אדיה גורמת לשיכרו חושי ולהזיות( והמידע על הסכנות הנובעות
משימוש זה העלו ברשות למלחמה בסמי ובמשרד החינו 2את הצור 2המיידי
להפעיל תכניות מניעה .נמצא כי רק בשנת  ,2008כשבע שני לאחר שפורסמו
הנתוני המחקריי בדבר השימוש הנרחב בחומרי נדיפי וכשלוש שני לאחר
שנתוני מחקר הרשות למלחמה בסמי משנת  2005העלו כי מספר בני הנוער
המשתמשי בחומרי הללו הוכפל ,גיבשו משרד החינו 2והרשות למלחמה בסמי
תכנית למניעת שימוש בחומרי נדיפי .נכו למועד סיו הביקורת לא היה במשרד
החינו 2מידע כלשהו על יישו התכנית בבתי הספר.
בחינת מידת יישו התכנית ,בשנת הלימודי התשס"ט )ספטמבר  2008אוגוסט
 (2009בארבע העיריות שנבדקו ,העלתה כי בשלוש מה תכנית המניעה לא הופעלה
באשדוד ,למעט בשתי כיתות בשניי מבתי הספר העל יסודיי ,בבאקה ג'ת
ובקריית אונו .בעיריית נתניה התכנית לא הופעלה בבתי הספר העל יסודיי
השייכי למגזר הממלכתי דתי.

מניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי
 .1ברשויות המקומיות ,שהצטרפו לפרויקט הקהילתי למניעת השימוש בחומרי
פסיכואקטיביי שמנהלת הרשות למלחמה בסמי ,פועל מתא יישובי )להל
המתא( שתפקידו ליזו ולרכז את פעולות הפרויקט ביישוב .נמצא כי בכ 200
רשויות מקומיות ,מבי כ  250הרשויות הקיימות ,לא מונה מתא.
 .2משרד החינו 2החליט לתקצב ממונה על תחו מניעת השימוש בסמי ,בטבק
ובאלכוהול )להל מב"ס( בבתי הספר העל יסודיי שמספר תלמידיה עולה על
 .100בבתי ספר קטני כלל לא מונה אחראי לפעילות המניעה .נמצא כי בכ  570מבי
 1,460בתי הספר העל יסודיי לא מונה מב"ס ,ומציאות כזאת יש בה כדי לפגוע
בפעילות המניעה בכשליש מבתי הספר העל יסודיי.
 .3משנת הלימודי התשס"ח )ספטמבר  2007אוגוסט  (2008נער 2משרד החינו2
תכנית כוללנית למניעת השימוש בחומרי
להפעלת "כישורי חיי"
פסיכואקטיביי במערכת החינו 2כולה .נמצא כי ברוב בתי הספר לא יושמה
ההחלטה להפעיל את התכנית .עד לתחילת שנת הלימודי התש"ע )ספטמבר 2009
אוגוסט  ,(2010שנתיי לאחר שהוחל ביישומה ,היא הופעלה בכמחצית מבתי
הספר היסודיי ורק בכשליש מחטיבות הביניי .בבתי הספר הממלכתיי דתיי
והממלכתיי ערביי היא כלל לא הופעלה.
משרד החינו 2לא השכיל ללמוד את הצור 2ברגישות התרבותית הראויה בעת גיבוש
התכנית ,ומפקחי בתי הספר הממלכתיי דתיי סירבו להפעילה ,כמו ג מנהלי
בתי הספר הממלכתיי הערביי ,מפני שכמה מתכניה לא תאמו את תפיסות
העול של מערכות חינו 2אלה .רק בשנת הלימודי התש"ע הוכנה תכנית מתאימה
למגזרי אלה.
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 .4מוסדות החינו 2במגזר החרדי סירבו כל השני לשת ,פעולה בתחו פעילות
המניעה בקרב תלמידיה ולא מתקיימת בה פעילות כזאת .באשדוד ובנתניה למדו
במוסדות החינו 2של המגזר החרדי בשנת הלימודי התשס"ט כ  14,600וכ 4,200
תלמידי ,בהתאמה ,וה היוו כ  35%וכ  ,13%בהתאמה ,מכלל התלמידי בערי
הללו .נמצא כי במוסדות חינו 2אלה לא נעשתה כל פעילות למניעת השימוש
בחומרי פסיכואקטיביי.

פעילות מניעה בשיתו הורי
משרד החינו 2מייחס חשיבות רבה ביותר למעורבות הורי ולשיתופ בפעילות
החינוכית במאבק בנגעי הסמי והאלכוהול ורואה בכ 2יסוד הכרחי ומשמעותי
בתהלי 2המניעה .נמצא כי משרד החינו 2לא פרס הנחיות בכתב בנוגע להיק,
הרצוי של פעילות מניעה בשיתו ,הורי ולתכניה ,לא הפנה לחומרי רקע וג לא
קיי הדרכות בנושא.
שתיי מהעיריות שנבדקו ,באקה ג'ת ונתניה ,לא יזמו כל פעילות מניעה בקרב
הורי .פעילות מניעה בשיתו ,הורי בהיק ,שעות מוגבל ,שלא עלה על שעתיי
בשנה ,התקיימה בתשס"ט ב  5מ  11בתי הספר העירוניי העל יסודיי
שבאשדוד .פעילות דומה התקיימה בבתי הספר בקריית אונו.

בתי ספר תעשייתיי ומרכזי חינו טכנולוגי
בשנת הלימודי התשס"ח פעלו בפיקוח משרד התמ"ת כ  70בתי ספר תעשייתיי
ובפיקוח משרד החינו 10 2מרכזי חינו 2טכנולוגי )להל מח"טי( .בשנת הלימודי
התשס"ט למדו בבתי הספר התעשייתיי ובמח"טי ,השייכי לכמה רשתות
חינו ,2כ  15,500תלמידי שלרוב קשיי התנהגותיי ותפקודיי.
 .1תכניות מניעה בבתי הספר התעשייתיי הופעלו בידי גופי פרטיי למיניה
העוסקי בטיפול או במניעה .נמצא כי משרד התמ"ת לא קבע קריטריוני
לבחירת של גופי אלה ולהכשרה הנדרשת מעובדיה .הוא ג לא קיבל כל מידע
על אופ הכשרת של העובדי בתחו המניעה ועל התפיסה המקצועית שהנחתה
כל אחד ואחד מה בעבודתו.
עוד נמצא כי בכל אחד מבתי הספר האלה פעלו בעת ובעונה אחת כמה גופי כאלה,
וכל אחד מה הפעיל תכנית במש 2שעה או שעתיי בשנה ,בלי שיהיה אפשר
להקפיד על רצ ,לימודי וחינוכי הנדרש בכל תכנית.
 .2פעילות מניעה בשמונה מהמח"טי נעשתה בהיקפי שוני ,לרוב באמצעות
צוות בית הספר .נמצא כי משרד החינו 2לא בח את פעילויות המניעה שנעשו
במח"טי ולא פיקח על תכניה ועל כישורי מבצעיה .שניי מהמח"טי כלל לא
ביצעו פעילות מניעה.
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קידו נוער
יחידות קידו נוער שבמשרד החינו 2מטפלות בבני נוער המנותקי ממסגרות חינו.2
נמצא כי ברוב יחידות קידו נוער לא נעשית פעילות ממוקדת ורציפה בתחו מניעת
השימוש בסמי ,והשירות לקידו נוער כלל לא עוסק בפעילות הסברה ובייעו-
בתחו השימוש באלכוהול.

תכניות מניעה לבני נוער עולי
 .1משנת  2006הופעלה בהיק ,קט "תכנית התערבות רגישת תרבות למניעת
השימוש לרעה באלכוהול ובסמי לבני נוער יוצאי אתיופיה ולהוריה" .בשנת 2008
הופעלה התכנית בקרב כ  450בני נוער יוצאי אתיופיה בלבד .תכנית דומה לבני נוער
יוצאי ארצות חבר העמי הופעלה לראשונה בשנת  2008ב  7יישובי והשתתפו בה
כ  120בני נוער והוריה .בשנת  2009צומצ היק ,התכניות בשתי האוכלוסיות.
נמצא כי הפער בי היק ,המשתתפי בתכניות המניעה לבני נוער עולי להיק,
אוכלוסיית בני נוער עולי הנזקקי למענה במסגרת תכניות מניעה הוא חסר כל
פרופורציה.
 .2במרס  2007המלי -צוות בי משרדי לתכנ ערכת הדרכה למורי המפעילי
תכניות מניעה בכיתות שלומדי בה תלמידי עולי ולהכשיר מנחי שינחו וילוו
מורי ,קבוצות הורי ועובדי נוער בקהילה .נמצא כי רק בדצמבר  ,2009כשנתיי
וחצי לאחר שההמלצה ניתנה ,הוכנה הערכה ,ובפברואר  2010החלו בהפצתה .עד
מועד סיו הביקורת לא הוכשרו מנחי להורי ולעובדי נוער.

מת טיפול לבני נוער נפגעי סמי ואלכוהול
 .1משרד הרווחה לא פעל לאיסו ,הנתוני על נפגעי הסמי בני נוער ומבוגרי
כאחד המטופלי בידי הרשויות המקומיות ולא דאג ליצירת מאגר מידע על
המטופלי .לכ ,ג משרד הרווחה וג הרשות למלחמה בסמי חסרו מקור מידע
חיוני לקביעת מדיניות .למשרד הרווחה א ,חסרו נתוני סטטיסטיי מרוכזי על
מטופליו בתחו החומרי הפסיכואקטיביי.
 .2עובדי סוציאליי טיפלו בבני נוער נפגעי סמי ואלכוהול תקופות ארוכות בלי
שהוכשרו לכ ,2בניגוד לדי ולהוראות משרד הרווחה ,ובלי ליווי צמוד של מדרי2
מוסמ 2בתחו.
 .3בכ  200מכ  250הרשויות המקומיות לא פעלו יחידות לטיפול בבני נוער
המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ,ומשרד הרווחה לא הנחה את לשכות
הרווחה ברשויות הללו כיצד עליה להגיש שירותי טיפול פסיכו סוציאלי לבני נוער
נפגעי סמי ואלכוהול שבתחומ.
בעיריית באקה ג'ת לא היה כל שירות לטיפול בבני נוער המשתמשי בחומרי
פסיכואקטיביי.
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 .4כשליש מהיחידות לטיפול במשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
ומבוגרי רוב בלשכות הרווחה ,פעלו בלי רישיו בניגוד להוראות החוק.

בני נוער

איתור בני נוער הנזקקי לטיפול
מנהלי מחלקות הרווחה בארבע הערי שנבדקו לא גיבשו דרכי פעולה לאיתור בני
נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי ולא הסתייעו במאגרי המידע על בני
נוער בסיכו שעמדו לרשות בעיריותיה .יוצא אפוא שלא ה ולא המחלקות
שבראש עמדו פעלו לאיתור בני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי
וזקוקי לטיפול.
הרשויות המקומיות מפעילות כל מיני גורמי לטיפול בבני נוער בסיכו .בשנת
הלימודי התשס"ט טיפלו גורמי אלה ,רק באשדוד ובנתניה ,בכ  5,000בני נוער.
נמצא כי רק  25מבני הנוער הללו הופנו בידי הגורמי שטיפלו בה ליחידת טיפול
בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי.
ב  3מ  4העיריות שנבדקו )אשדוד ,נתניה וקריית אונו( והופעל בה שירות לטיפול
בבני נוער המשתמשי בחומרי פסיכואקטיביי למדו בשנת הלימודי התשס"ט
בבתי הספר העל יסודיי כ  30,000תלמידי .ממצאי מחקר  2005מלמדי על אלפי
תלמידי באות ערי ,שהשתמשו בחומרי פסיכואקטיביי בתדירות גבוהה ,וזאת
בנוס ,לתלמידי המנותקי ממסגרות חינו ,2שהשתמשו בחומרי אלה .באותה
שנה טופלו בשלוש הערי רק כ  330בני נוער משתמשי ,כשני שליש מה
באשדוד.

אכיפת מגבלות על מכירת משקאות אלכוהוליי
בתחומי שלוש מהעיריות שנבדקו )אשדוד ,נתניה וקריית אונו( פעלו כ  800בתי עסק
)לא כולל מרכולי( שמכרו משקאות אלכוהוליי וכ  390מה פעלו ללא רישיו
עסק.

סיכו והמלצות
נתוני מחקרי ונתוני המשטרה מלמדי על שימוש נרחב בחומרי פסיכואקטיביי
בקרב בני נוער ומבוגרי .הנתוני והמידע על הנזקי החמורי שעלולי להיגר
משימוש בחומרי אלה מחייבי את הרשות למלחמה בסמי ואת משרד החינו2
להיער 2במהירות להרחבת פעילות המניעה בתחו זה.
על משרד הרווחה לפעול ללא דיחוי להקמת מאגר נתוני על מטופלי בתחומי
נזקקות שוני ,לרבות תחו הטיפול בנפגעי סמי ואלכוהול .על הרשות למלחמה
בסמי לקבל ממשרד הבריאות וממשרד הרווחה את כל הנתוני המצויי ביד
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ולהקי ללא דיחוי נוס ,מאגר נתוני ארצי על מטופלי במסגרות הטיפול למיניה
ולבסס עליו את מדיניות הטיפול בתחו זה.
ליישו יעיל של הפעילות למניעת השימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב בני
נוער ראוי לפעול בכמה מישורי כדלהל :על הרשות למלחמה בסמי לשקול את
האפשרות למנות מתא יישובי למניעה קהילתית ברשויות מקומיות שזוהו
כ"נזקקות" בלי לבקש את השתתפות במימו העסקתו ופעילותו; עליה לבחו דרכי
להרחבת תכניות המניעה באוכלוסיות העולי משו שהפער בי היק ,האוכלוסייה
הנזקקת לה ובי המענה הנית כיו במסגרת תכנית המניעה הוא חסר כל
פרופורציה .על משרד החינו 2לדאוג לקביעת אחראי לפעילות המניעה בתחו
החומרי הפסיכואקטיביי באות בתי ספר החסרי בעל תפקיד שכזה ,ובד בבד
לפעול לאלתר להפעלת התכנית "כישורי חיי" בכל בתי הספר ,כפי שתכנ לעשות;
עליו ג להיער 2ללא דיחוי לפעילות מניעה בהיק ,רחב בקרב מטופלי "קידו
נוער"; על הרשות למלחמה בסמי ומשרד החינו 2לפעול ליצירת דרכי הידברות ע
מוסדות החינו 2החרדי כדי לשלב אות בפעילות המניעה.
לנוכח החשיבות הרבה שיש למעורבות הורי בפעילות המניעה ,על הרשות למלחמה
בסמי ומשרד החינו 2לפתח מודל להדרכת הורי בסדנאות בית ספריות ולהנחות
את מנהלי בתי הספר לקיי פעילות מניעה כדי שההורי יהיו שותפי לה.
על הרשות למלחמה בסמי ,משרד התמ"ת ומשרד החינו 2לתת דעת על אופ
ביצוע פעילות המניעה בבתי הספר התעשייתיי ובמח"טי ולקבוע אילו גופי
יוכשרו ויוסמכו לביצוע עבודה חינוכית זו.
על משרד הרווחה לבחו דרכי שיאפשרו לכל הרשויות המקומיות לאתר בני נוער
נפגעי סמי ואלכוהול בתחומ ולהעניק לה את הטיפול הנדרש .בד בבד על
העיריות להגביר את פעולות האיתור ולהרחיב את מעגל המטופלי מקרב בני הנוער
ולהיעזר לש כ 2ג במאגרי המידע שבעיריות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות כי מעבר לחובת לאכו ,על בעל עסק לפעול על
פי די ,עליה לאחוז בכל כלי המצוי בידיה כדי להילח בנגע האלכוהול ולפעול
לסגירת בתי עסק המוכרי משקאות אלכוהוליי לקטיני.
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לכלי רכב ולהולכי רגל
גשר הוא מבנה הנדסי הנשע על סמכי ומוק מעל מכשול פיזי או שקע ,כגו נחל,
דר ,2מסילת רכבת ,ומשמש מעבר לנשיאת עומסי ניידי ,כמו כלי רכב ,רכבות,
הולכי רגל .1חלק מהגשרי משמשי ג לפרסו באמצעות מתקני פרסו
שמוצבי עליה.
באמצעות שמירה על מצב הנדסי ותפקודי תקי של גשרי ועמידה באמות המידה
שלפיה ה תוכננו 2אפשר למנוע כשלי בגשרי ולהבטיח את שלו ציבור
המשתמשי בה .פעולות יזומות כמו בדיקות הנדסיות תדירות ,עבודות ניטור
ועבודות תחזוקה בגשר דרושות על מנת לשמור על תקינותו ולהבטיח את מילוי
תפקידו.
בתחומי הרשויות המקומיות בישראל קיימי מאות גשרי לכלי רכב ולהולכי רגל.
חלק מהגשרי ה באחריות הרשויות המקומיות וחלק באחריות גופי אחרי,
כמו גופי סטטוטוריי ,כגו תאגידי עירוניי; יזמי פרטיי ,כגו חברות
פרסו ,בתי מלו וקניוני )בדר 2כלל מדובר בגשרי להולכי רגל(; חברות
ממשלתיות או גופי בעלי זיכיו.

פעולות הביקורת
בחודשי מרס אוגוסט  2009ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בעיריות חיפה ,תל
אביב יפו ,רמת ג וקריית גת על מנת לבדוק את טיפול בתחזוקת גשרי לכלי רכב
ולהולכי רגל שבאחריות .כמו כ נבדקו פעולות העיריות הנוגעות לתחזוקת גשרי
המוקמי בתחו העירוני והמצויי באחריות תאגידי של העירייה ויזמי
פרטיי .נושא הקמת מאגר נתוני ומצאי הגשרי בתחו הרשויות המקומיות נבח
ג במועצות האזוריות מטה יהודה ,חבל מודיעי ועמק המעיינות .בדיקות השלמה
נעשו במשרדי התחבורה והבטיחות בדרכי )להל משרד התחבורה( ,התשתיות
הלאומיות ,התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( והבינוי והשיכו
)להל משרד השיכו( ,במכו התקני הישראלי ובמעצ החברה הלאומית לדרכי
בישראל בע"מ )להל מעצ( .3מלבד זאת ,בחודשי נובמבר דצמבר  2008פנה משרד
__________________

1
2
3

מבוסס על ההגדרות ב"מדרי לתיעוד גשרי ומבני דר" של מעצ  החברה הלאומית לדרכי
בישראל בע"מ )להל  מעצ(.
למשל ,עמידה בעומסי שבה ה תוכננו לעמוד.
לא נבדקה תחזוקת הגשרי שבאחריות מעצ.
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מבקר המדינה לרשויות המקומיות בישראל על מנת לקבל מה מידע בדבר מצאי
הגשרי שבתחומ .4חלק מממצאי הביקורת התבססו על מידע זה.
בביקורת נבדקו בייחוד הנושאי האלה :טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת
גשרי; פעולות הרשויות המקומיות לשמירה על תקינות הגשרי שבתחומ ,כגו
הכנת מאגר נתוני ומצאי גשרי ,ביצוע סקרי הנדסיי ועבודות תחזוקה
בגשרי; יחסי הגומלי בי הרשויות המקומיות ובי תאגידי עירוניי ויזמי
פרטיי בנוגע לתחזוקת גשרי.

עיקרי הממצאי
לגשרי לכלי רכב ולהולכי רגל תפקיד רב חשיבות במכלול התשתיות במדינה.
הגשרי משמשי בכל יו אזרחי רבי ,ועל הרשויות המקומיות שבאחריות
גשרי מוטלת החובה לתחזק אות באופ שוט ,ולהבטיח את תקינות ובטיחות,
שכ הזנחת הטיפול השוט ,בה עלולה לגרו לאבד חיי אד או לפגיעה בה.
לקריסה של גשר יש ג משמעויות כלכליות ניכרות .נזק שנגר לגשר כתוצאה
מהזנחה עלול להיות בלתי הפי ,2או שתיקונו לא יהיה כדאי מהבחינה הכלכלית.

טיפול מוסדות המדינה בנושא תחזוקת גשרי
במרס  2005התקיי בוועדת הכלכלה של הכנסת דיו אחד בלבד בנושא מצב
הגשרי בישראל .הדיו התקיי בעקבות כתבה שהתפרסמה בתקשורת בפברואר
 2005ובה צוי כי יותר משליש מהגשרי באר -אינ תקיני בשל היעדר תחזוקה.
מהדיו עלה שאי רשות אחת שמפקחת על כל הגשרי במדינת ישראל ,וכי כל גו,
אמור לפקח על הגשרי שבאחריותו ,כמו חברת רכבת ישראל בע"מ ,הרשויות
המקומיות ומעצ.
לא נמצא כי אחד מ המשרדי שנבדקו )משרד התחבורה ,משרד השיכו ,משרד
התשתיות הלאומיות ומשרד התמ"ת( הכי או יז הכנת תקנות ,הנחיות ונהלי
המסדירי את נושא תחזוקת הגשרי במדינה והמפרטי את הפעולות שיש לנקוט
לש שמירה על מצב הנדסי תקי של הגשרי וטיפול בה .א ,משרד ממשרדי
הממשלה שנבדקו לא ראה עצמו אחראי מקצועית לעניי תחזוקת הגשרי במדינה
ובכלל זה בתחו הרשויות המקומיות .למותר לציי כי המשרדי לא הנחו את
הרשויות המקומיות בנושא .ג מכו התקני הישראלי הכפו ,למשרד התמ"ת
לא הכי תק ישראלי לתחזוקת גשרי ולא נמצא שהתקבלה פנייה אליו להכנת תק
כזה.

__________________
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מספר הגשרי ,שמותיה וכתובותיה; שנת הקמת; שמות הגופי שהקימו אות והגופי
האחראי לתחזוקת.
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בהחלטת ממשלה שהתקבלה בדצמבר  2006הוטל על משרד השיכו לגבש קוד
בנייה 5ישראלי ,ובו ירוכזו כל ההוראות בתחו הבנייה .הקוד עשוי לכלול ג הוראות
שיבטיחו את התחזוקה הנדרשת בבנייה חדשה ,בי היתר בגשרי .משרד השיכו
מסר בתשובתו מיוני  2010כי תהלי 2הכנת קוד הבנייה ארו 2ומורכב .עד מועד סיו
הביקורת באוגוסט  2009טר פורס הקוד.
מעצ אחראית למערכת הכבישי הבי עירוניי במדינה ופועלת ,בי היתר ,לתכנו
ופיתוח כבישי וגשרי חדשי ולתחזוקת הקיימי .בשנת  2005החלה מעצ בהכנת
הנחיות לסקירת גשרי והיא מפתחת מערכת לניהול תחזוקת הגשרי שבאחריותה.
נוכח העובדה שמשרדי ממשלה לא עסקו בתחזוקת גשרי ולא נתנו הנחיות
לתחזוקת ,ובשל כ 2היו חסרי ניסיו בתחו זה ,פעלה מעצ ללא ליווי מקצועי
ממשרד ממשלתי ,ומיותר לציי כי ההנחיות שהכינה לא אושרו בידי א ,משרד
ממשלתי.

הכנת מאגר נתוני ומצאי גשרי
הביקורת העלתה ליקויי ברישו מאגרי נתוני של מצאי הגשרי ברשויות
המקומיות שנבדקו )עיריית חיפה ,עיריית תל אביב יפו ,עיריית רמת ג ,עיריית
קריית גת ,המועצה האזורית מטה יהודה ,המועצה האזורית עמק המעיינות
והמועצה האזורית חבל מודיעי( .לרשויות אלה היו חסרי נתוני רבי :לא היו
ברשות אסמכתאות לנתוני מזהי ,נתוני תכנוניי ,נתוני הנדסיי ונתוני
שוטפי על הגשרי ,ובחלק )עיריית תל אביב יפו( הנתוני לא היו עדכניי
ושלמי .בכמה מקרי לא היה לרשויות 6מידע בסיסי כמו מספר הגשרי המדויק
שבתחומ )עיריית חיפה ועיריית רמת ג( .למועצה האזורית מטה יהודה ,למועצה
האזורית עמק המעיינות ולמועצה האזורית חבל מודיעי לא היו פרטי על הגופי
האחראי לתחזוקת חלק מהגשרי שבתחומ ופרטי על הגופי שהקימו אות
ועוד .היעדר הנתוני עלול לפגוע ביכולת של הרשויות לתחזק את הגשרי
שבתחומ ולפקח על תקינות .נוס ,על כ 2עולה החשש כי הגשרי שלגביה אי
לחלק מהרשויות מידע על זהות הגו ,האחראי לתחזוקת ,אינ מתוחזקי כלל.

ביצוע סקרי הנדסיי בגשרי
סקרי יזומי ותדירי בגשרי מיועדי למעקב אחר מצב ההנדסי של הגשרי,
לאיתור פגמי ונזקי שנוצרו בה ולקביעת פעולות התחזוקה והשיקו שיש לבצע
בה.
__________________

5
6

קוד בנייה הוא מערכת הוראות הכוללת את הס המינימלי הנחו כדי להבטיח את האיכות והבטיחות
הנדרשות לתכנו וביצוע של מבני מנקודת המבט של החברה והמדינה,ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ·‰ „Â˜ ÒÎ .
 ,(25.9.08) ‰Ò„‰Â ÔÂÎ˙ Ï‰ÈÓ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Óעמ' .5
בעת התחלת הביקורת.
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ברוב הרשויות המקומיות שנבדקו )עיריית קריית גת ,עיריית חיפה ועיריית רמת ג(
לא היו נתוני על מצב ההנדסי של הגשרי שבתחומ ,מאחר שה לא ביצעו
סקרי יזומי לבדיקת מצב הגשרי ולאיתור ליקויי ונזקי בה ,ובשל כ 2עלה
חשש לתקינות של הגשרי .עיריית רמת ג החלה בביצוע סקר לבחינת מצב
הפיזי של הגשרי שבתחומה רק בשלהי  .2009עיריית חיפה לא עשתה במש 2כשני
עשורי סקר מקי ,על הגשרי שבאחריותה ,ג לאחר שגורמי בעירייה העלו את
הצור 2בדבר .ברשות העירייה לא היו פרטי על גשרי רבי שהוקמו בתקופה זו,
וא ,לא היו לה נתוני עדכניי על מצב ההנדסי של גשרי רבי שבתחומה ,והיא
הסתפקה במידע שהתקבל באקראי.

ביצוע עבודות תחזוקה בגשרי על ידי רשויות מקומיות
הביקורת העלתה ליקויי בנושא תחזוקת הגשרי במרבית הרשויות שנבדקו,
כמובא להל:
עיריית חיפה ועיריית קריית גת ,האחראיות לתקינות של עשרות גשרי ,לא
תחזקו במש 2שני רבות את הגשרי ,לא יזמו פעולות תדירות לתחזוקת ולא עקבו
אחר מצב ההנדסי ,ובכ 2כשלו בשמירה על ביטחו המשתמשי בגשרי .עיריית
רמת ג ביצעה תחזוקה מונעת רק לעתי רחוקות ולא באופ סדיר.
עיריית חיפה לא הסדירה את נושא תחזוקת הגשרי שבאחריותה על ידי הסמכת
מחלקה ייעודית בעירייה לטפל בנושא זה ,ובשל כ 2הטילו הגורמי בעירייה את
האחריות זה על זה .עבודות התחזוקה בגשרי הוטלו על האג ,לשיפור פני העיר,
אול התברר שהעירייה לא בדקה א ברשות האג ,הידע והכלי המתאימי
לביצוע עבודות אלה ,וא האג ,אכ מתחזק את הגשרי .כתוצאה מכ 2הגשרי
שבאחריות העירייה לא תוחזקו במש 2שני.

דוגמאות לטיפול לקוי של הרשויות המקומיות בגשרי שבתחומ
מחדליה של עיריית חיפה בטיפול במפגעי בגשר דדו יצרו סכנה ממשית לחיי אד.
מחדלי אלה חמורי ביותר משו שהיא ידעה במש 2כשנה על הליקויי בגשר ועל
הסכנה הטמונה בשימוש בו ללא תיקונו .תפקודה של עיריית חיפה ג בעניי
הטיפול בגשר צ'רניאבסקי מורה על כשל מתמש 2הגובל ברשלנות .א ,שהסכנה
בגשר הייתה ידועה לעירייה משנת  ,2003הרי שעד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט
 ,2009לא החלה עיריית חיפה בעבודות לתיקו הגשר ונקטה סחבת מתמשכת
בטיפול להסרת הסכנה למשתמשי בו.
עיריית תל אביב יפו נקטה סחבת במש 2ארבע שני בטיפולה בגשר ווקו ,,ועולה
חשש כי בשל כ 2הוחמר מצבו.
עיריית תל אביב יפו לא הסדירה במש 2שני את נושא תחזוקת הגשרי
שבאחריות מרכז הירידי והקונגרסי בישראל בע"מ וחברת גני יהושע בע"מ,
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ובמש 2שני לא דרשה לקבל אישורי על תקינות הגשרי ועל ביצוע בדיקות בה,
ובכ 2נפגעה יכולתה של העירייה לפקח על מצב הגשרי ולהבטיח את תקינות.
עיריית קריית גת התרשלה במילוי חובתה להבטיח את שלו הציבור ובטיחותו .כבר
באוקטובר  2008היא קיבלה התרעות מצד הגורמי המקצועיי בעירייה על מצב
שבעת גשרי הע -שבתחומה ,ולמרות זאת לא נקטה אמצעי על מנת למנוע את
הסכנה הטמונה בשימוש בה ,לכל הפחות באמצעות חסימת.
לרשות מקומית חובת פיקוח ג על תחזוקת של גשרי שבאחריות גורמי אחרי
בתחומה .תחזוקת הגשרי והפיקוח עליה על ידי עיריית חיפה ,עיריית תל אביב
יפו ועיריית רמת ג ,במסגרת הסכמי שנחתמו בינ לבי יזמי פרטיי ,היו
לקויי.

סיכו והמלצות
מהדוח עולה תמונת מצב קשה באשר לתחזוקת הגשרי ברוב הרשויות המקומיות
שנבדקו; א ,על פי שהרשויות הללו ה האחראיות לשמירה על מצב התקי של
הגשרי ועל תחזוקת השוטפת ,לרוב ה לא עקבו אחר מצב ההנדסי של הגשרי
ולא יזמו עבודות תחזוקה שוטפת בה ,ובדר 2כלל הסתפקו בתחזוקת שבר ,כלומר
טיפול לא מתוכנ במפגע ,באירוע או בתקלה בגשר בעת התרחשות .כמו כ נמצאו
ליקויי בטיפול ובפיקוח של הרשויות המקומיות בגשרי אשר האחריות לה
היא של יזמי פרטיי ובפיקוחה של עיריית תל אביב יפו על גשרי אשר האחריות
לה היא של חברות עירוניות.
על הרשויות המקומיות להקי מאגר נתוני עדכני ושל של מצאי הגשרי
שבתחומ ,שיכלול נתוני תכנו ונתוני שוטפי ומפורטי על הגשרי .עוד עליה
ליזו בדיקות בגשרי וביצוע סקרי מקיפי ותדירי כדי לאתר בה פגמי
ולקבוע את מידת חומרת וכדי לעקוב אחר מצב ההנדסי של הגשרי .סקרי אלה
יהיו בסיס להכנת תכניות עבודה לתחזוקת הגשרי ולשיקומ .על הרשויות
המקומיות לפעול לתחזוקת הגשרי על מנת להבטיח את תקינות ולפעול ללא
שיהוי לטיפול במפגעי בגשרי שבתחומ אשר עלולי לסכ את ביטחו הציבור.
לצור 2ביצוע פעולות אלו על הרשויות המקומיות לקבוע נהלי ותכניות עבודה
לביצוע בדיקות יזומות על פי לוח זמני קבוע ולהקפיד לפעול לפיה בצורה סדירה.
על הרשויות המקומיות להבטיח כי במקרי שבה תחזוקת הגשרי מוטלת על
חברות עירוניות או על גורמי פרטיי ,יטפלו גורמי אלה בגשרי שבאחריות
כראוי :יבצעו מעקב סדיר אחר מצב ההנדסי ויתחזקו אות בצורה שוטפת.
שמירה על תקינות הגשרי ועל תחזוקת חיונית ביותר מאחר שיש לה השפעה
ישירה על חיי אד ועל רכוש .נוכח העובדה שא ,משרד ממשלתי לא ראה עצמו
אחראי לעניי תחזוקת הגשרי במדינה ,ובכלל זה בתחו הרשויות המקומיות,
ונוכח החומרה שבהיעדר תקנות ,הנחיות או תקני להבטחת מצב ההנדסי התקי
של הגשרי ,מ הראוי שהממשלה תית דעתה לנושא ותמנה גור אחד שיאגד
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ויסדיר את הנושא ויטפל בהכנת תקנות ,הנחיות או תקני לטיפול בתחזוקת גשרי.
הסדרת הנושא מהבחינה המקצועית והמינהלית תאפשר ג פיקוח על תקינות
הגשרי.
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לרשות משרד הפני עומדי אמצעי התערבות שוני במקרי שבה רשות מקומית
חורגת מהוראות הדי ומכללי מינהל תקי ואינה ממלאת את חובותיה כרשות
ציבורית ,כפי שנקבעו בדי .בי היתר הוענקה לשר הפני )להל השר( הסמכות
להחליט על פיזור מועצה ,הקמת ועדה קרואה ,הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה;
סמכות נוספת הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו
המקומי.
הוראות החוק וסעיפי שוני בדיני הרשויות המקומיות מאפשרי לשר או לממונה
על המחוז במשרד הפני לחייב אישית נבחרי ציבור או עובדי ברשויות המקומיות
בגי הוצאה מקופת הרשות המקומית שנעשתה שלא כדי.
הטלת חיוב כספי אישי על ראש רשות מקומית ,עובדי רשות מקומית או חברי מועצה
ברשות מחייבת קיו הלי 2בדיקה וגיבוש החלטה מעי שיפוטית .ביסוד ההסדרי
שנקבעו בנושא החיוב האישי מונחת התפיסה ולפיה משרתי הציבור בשלטו
המקומי ,בי נבחרי ובי עובדי ,ה נאמני הציבור שהוענקו לה על פי די
סמכויות נרחבות ,אשר מכוח יוכלו לקד את ענייני הציבור ,ובצד ג חובות שנועדו
להבטיח שה יפעלו באחריות ומתו 2מחויבות לשולחיה.
הפרתה של חובה זו מחייבת נקיטת סנקציה ,לרבות סנקציה אישית כלפי המפר;
ככל שיימצא כי נבחר הציבור או עובד הציבור פגע באמו הציבור וחרג מגדרי
הסמכויות שניתנו לו ,הרי שנדרשת תגובה הולמת ומרתיעה ,ועליו לתת את הדי על
מעשיו באמצעות הליכי מינהליי ובמידת הצור 2בערכאות שיפוטיות.
הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו המקומי מקורה בהסדר שנקבע
בפקודת העיריות עוד בתקופת המנדט .במש 2עשרות שני לא השתמש משרד
הפני בסמכות זו ,ורק לפני כשבע שני הוא החל להפעיל את סמכותו להטיל חיוב
אישי על נבחרי ציבור ועובדי ציבור בשלטו המקומי .הפעולות שנקט משרד הפני
לצור 2מימוש סמכותו לא נעשו מיזמתו ,אלא ה תוצאה של החלטות שיפוטיות
שניתנו מתחילת שנות התשעי של המאה העשרי בפסקי די של בית המשפט
העליו שקבעו כי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות אלו לש קיו ביקורת יעילה
ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולש הקפדה על סדרי מינהל
תקיני.
בשנת  2001גיבש משרד הפני נוהל בעניי החיוב האישי )להל נוהל לחיוב אישי(
מכוחו הוחלט על הקמת יחידה ייעודית חדשה באג ,לביקורת רשויות מקומיות
במשרד הפני )להל האג ,לביקורת( ,שתעסוק במימוש סמכויותיו של המשרד
בתחו החיוב האישי )להל היחידה לחיוב אישי או היחידה( .כ מונתה ועדה
מייעצת לעניי חיוב אישי ,אשר מתפקידה להמלי -למנכ"ל המשרד בעניי הטלת
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חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות מקומיות )להל הוועדה המייעצת או הוועדה(.
השר הוא שמחליט א להפעיל סמכותו לחיוב אישי על סמ 2המלצות הוועדה
והמנכ"ל בעקבותיה.
בתקופת פעילות הוועדה המייעצת ,משנת  2002ועד מועד הביקורת ,היא גיבשה 35
המלצות לגבי נושאי משרה ב  30רשויות מקומיות; ב  18מ ההמלצות קבעה
הוועדה כי אי מקו להטיל חיוב אישי וב  17האחרות המליצה להפעיל את הסמכות
לחיוב אישי על  30נושאי משרה ברשויות שונות .השר נת החלטתו להחיל חיוב
אישי על  26מה.

פעולות הביקורת
בחודשי מאי אוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה את נושא החיוב האישי של
נושאי משרה בשלטו המקומי .הבדיקה נעשתה במשרד הפני באג ,לביקורת
וביחידה לחיוב אישי .בירורי השלמה נעשו במשרד המשפטי.

עיקרי הממצאי
איסו וריכוז מידע
הרשויות המקומיות בישראל נבדקות ומבוקרות על ידי גורמי שוני במינהל
הציבורי ,בה משרד הפני באמצעות האג ,לביקורת .ממצאי הביקורת על תפקוד
של הרשויות מתבססי על מקורות שוני בתו 2משרד הפני ומחוצה לו.
נמצא כי מרבית התיקי שבה הוחל בהליכי בדיקה להחלת חיוב אישי נפתחו
בעקבות תלונות שהתקבלו באג ,לביקורת בדבר התנהלות כספית לקויה או
התקשרות של הרשויות המקומיות בחריגה מהוראות הדי .תיקי אחרי נפתחו
בעקבות מידע שהוצג בדוחות השנתיי של הרשויות המקומיות.
עוד נמצא כי ככלל ,היחידה לא קיימה הלי 2שיטתי לריכוז מידע ממקורות נוספי
במערכת )במשרד הפני ומחוצה לו( אשר יש בו להצביע על תפקודה של הרשות
המקומית בחריגה מהוראות הדי.

הימשכות הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי
מש 2הזמ של הלי 2בדיקת המידע הנאס ,עד גיבוש המלצת הוועדה המייעצת
משתנה לפי הנסיבות.
משרד מבקר המדינה בדק את הלי 2בחינת החיוב האישי בעניינ של  13המלצות
לחיוב אישי שהתקבלו בשני  ;2008 2007נמצא כי בשמונה מה נמש 2הלי2
הטיפול מעל שנה וחצי ובשתיי נוספות כשלוש שני וא ,יותר.
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מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי
הביקורת העלתה מקרי שבה נמשכו ההליכי לחיוב אישי זמ רב ,אפילו שני,
ממועד גיבוש המלצת הוועדה להטלת חיוב אישי ,וזאת בלי שהתקבלה החלטת השר
בעניינ.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני כי בחלק מתיקי החיוב האישי שנבדקו
עלו מחדלי משמעותיי בהליכי הטיפול .לדעת משרד מבקר המדינה ,מחדלי
כאלה ,הנובעי מתפקוד לקוי של המשרד בתחו זה ,עלולי לעורר חשש בקרב
הציבור כי שיקולי שאינ ענייניי ה שהשפיעו על אופ הטיפול בתיק.
ההתייחסויות של מנהל היחידה למקרי אלו אינ מניחות את הדעת ואי בה כדי
להסביר את הסחבת שאפיינה את הטיפול בתיקי.

ניהול המידע ביחידה
יישו הנוהל לחיוב אישי מחייב הפעלה של תהלי 2מינהלי ומקצועי של טיפול
במידע רב ,קיו מעקב אחר ביצוע מכלול של פעולות וקיו בקרה שוטפת.
הביקורת העלתה כי משרד הפני לא הקי תשתית מידע הכוללת בסיס נתוני
מפורט המתעדכ באופ שוט ,כדי לאתר מקרי של הוצאת כספי שלא כדי וכדי
לקיי פעולות מעקב ובקרה על הליכי הטיפול בתיקי .בסיס הנתוני של היחידה,
המנוהל על ידי עובדיה באמצעות דוחות פנימיי ידניי וממוחשבי ,אינו יעיל דיו
לקיו פעולות איתור ,עיבוד ,ניתוח נתוני וכ פעולות של מעקב ופיקוח שוטפי
בשלבי השוני של הטיפול.

אכיפת החיוב האישי
כאמור ,לאור 2שנות פעילותה גיבשה הוועדה  17המלצות שאושרו בהחלטת השר
להחלת חיוב אישי על  26נבחרי ונושאי משרות ברשויות מקומיות שונות.
בחודש מרס  2010היה מצב אכיפת החלטות השר בנוגע לאות  26חייבי כמפורט
להל 11 :מה פרעו את מלוא חוב ,ועל כ טיפול היחידה לחיוב אישי בעניינ
הסתיי; ארבעה חייבי משלמי את חוב לרשות המקומית בתשלומי באמצעות
ניכוי שוט ,משכר ונמצאי במעקב של היחידה; כנגד שלושה חייבי שסירבו
לשאת בתשלו סכו החיוב האישי שהוטל עליה הגישו הרשויות המקומיות או
באי כוח תביעות לתשלו .במועד הביקורת התבררו תביעות אלה בבתי המשפט;
שמונת החייבי הנותרי טר החלו לפרוע את חוב ,והרשויות המקומיות לא נקטו
נגד צעדי משפטיי.
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פריסת תשלומי החיוב
עד חודש מרס  2010פרעו  15מהחייבי את מלוא חוב לרשות המקומית או חלק
מהחוב .בשניי מהמקרי שילמו החייבי את חוב בתשלו אחד ,בשני מקרי
הוחלט על ניכוי מכספי פיצויי פרישה וב  11מקרי אושרה פריסת תשלומי רחבה
בשמונה מה אושרו יותר מעשרה תשלומי.
נמצא כי לא היה מתווה אחיד לפריסת התשלומי ,וה אושרו בכל עניי ולפי בקשת
החייבי ,בלי שנקבעה מסגרת המגבילה את הפריסה האפשרית וקובעת את הסכו
המזערי של כל תשלו.

סיכו והמלצות
הלי 2החיוב האישי הוא כלי הרתעתי חשוב האמור למנוע פעולות בלתי חוקיות
ברשויות המקומיות .הוא מאפשר ,בי היתר ,להג על כספי הציבור מפני בעלי
הנבחרי והפקידות הבכירה ברשויות ,אשר נושאי חובת אחריות
השררה
מקצועית וחובת אמוני כלפי הציבור .הלי 2זה נועד לספק לשלטו המרכזי ,ובייחוד
למשרד הפני ,מעצ היותו מופקד על השלטו המקומי ,כלי פיקוח נוס ,על
הרשויות המקומיות.
על משרד הפני לפעול ככל האפשר כדי לאפשר הפעלת מנגנו חיוב אישי תקי,
אשר יקוימו בו פיקוח ובקרה ראויי .היעדר פיקוח ובקרה הולמי על אכיפת
ההלי 2לחיוב אישי מחטיא את מטרת ההרתעה שבהלי 2זה.
בשבע השני האחרונות הניח משרד הפני את התשתית ליישו הוראות הדי
בנושא החיוב האישי של נושאי משרה בשלטו המקומי והחל לפעול על פיה.
מממצאיו של דוח זה עולה שהפעלת הסמכות של המשרד בנושא החיוב האישי
בשני האחרונות אינה יעילה והיא מתאפיינת בחוסר החלטיות ובסחבת.
איסו ,החומר הנדרש והמעקב אחריו וכ הלי 2בחינת המקרי שנבדקו וקבלת
ההחלטה בעניינ לוקי בחסר; ניהול המידע אינו יעיל; הטיפול בחלק מהתיקי
היה לקוי; האכיפה של ההחלטות אשר התקבלו בדבר הטלת החיוב האישי רופפת,
וההלי 2בחלק מהתיקי נמש 2זמ רב מדי .משרד הפני אינו מפנה את המשאבי
הדרושי לש קיו הלי 2החיוב האישי בצורה נאותה .טיפול המשרד בנושא זה
עדיי אינו מספק והוא טעו שיפור.
ראש רשות מקומית ונושאי משרה ברשות המצויי בהלי 2בדיקה שבסיומו ייתכ
שיושת עליה חיוב אישי אינ מתפקדי כבשגרה .התמשכות ההלי 2עלולה להביא
לפגיעה בנבדקי ,ומכא לפגיעה ברשות המקומית עצמה ,ועל כ על משרד הפני
לפעול לקיצור ההלי 2ככל האפשר .נוס ,על כ 2הטלת החיוב האישי בסמו 2ככל
האפשר למועד ביצוע העברה תקשור בי העברה לעונש ותביא ליצירת המוטיב
ההרתעתי הנדרש.
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לדעת משרד מבקר המדינה ,לפעולות בתחו החיוב האישי נודעת חשיבות רבה ,שכ
ה באות להבטיח כי נושאי משרה לא יפגעו באמו שולחיה ולא יחרגו מגדרי
הסמכויות שניתנו לה .למע קיו סדרי מינהל תקיני ברשויות המקומיות
וביקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות הנעשות בה ,על המשרד להקפיד על
הפעלת סמכותו בתחו החיוב האישי כראוי .על מנכ"ל משרד הפני לפעול לאלתר
לחיזוק ההיבטי הניהוליי של היחידה ולהשלמת הטיפול בכל אחד מההליכי
המתמשכי שלא לצור.2
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מעורבות של רשויות מקומיות
בהקניית חינו! לערכי לבני נוער
חינו 2חברתי ,ערכי וקהילתי לבני נוער )להל חינו 2לערכי( נועד לחזק את זיקת
של בני נוער לקהילה ,לחברה ולמדינה ,תו 2כדי התנסות בתחומי עשייה כמו פעילות
התנדבותית ,סיוע לאוכלוסיות חלשות ,פעילות והדרכה בתנועות נוער ופעילות
ציבורית .הפעילויות להקניית חינו 2לערכי ,חלק מתקיימות במסגרת הבית
ספרית וחלק במסגרות אחרות בתחו הרשות המקומית ,כגו מתנ"סי ,מרכזי
קהילתיי ,מרכזי נוער וסניפי תנועות נוער )להל מסגרות פנאי מוניציפליות(.
בשני האחרונות עלה נושא הנוער לשיח הציבורי ,בי השאר ,בנוגע לדפוסי
התנהגות שליליי ,כמו אלימות ,עבריינות רכוש ,שימוש בסמי וצריכת אלכוהול
)להל התנהגויות סיכו( .התגברות תופעות אלו הביאה את גורמי החינו 2והקהילה
לידי ההכרה שקיי קשר ברור בי היעדר מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער
לאחר שעות הלימודי בבתי הספר ובי עלייה בשיעור התנהגויות סיכו ,ויש לפעול
לחיזוק הקשרי הבי אישיי בקרב בני נוער ולטיפוח הקשר שלה ע הקהילה,
בי היתר ,באמצעות פעילויות להקניית חינו 2לערכי.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר דצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,מספר היבטי
במעורבות של רשויות מקומיות בנושא הקניית חינו 2לערכי לבני נוער ואת יחסי
הגומלי בינ לבי משרד החינו 2בתחו זה .הבדיקה נעשתה ב  21עיריות ,1ב 11
מועצות מקומיות 2ובשתי מועצות אזוריות .3בדיקות השלמה נעשו במטה משרד
החינו 2ובלשכות המחוזיות של המשרד ,בחברה למתנ"סי ובמרכז השלטו
המקומי.

__________________

1
2
3

אופקי ,אריאל ,אשקלו  ,בת י ,הרצלייה ,חיפה ,יבנה ,ירושלי ,לוד ,מודיעי עילית ,מעלה
אדומי ,נס ציונה ,נצרת עילית ,סכני  ,קריית גת ,קריית מלאכי ,ראשו לציו  ,רחובות ,רעננה ,שפרע
ותל אביביפו.
באר יעקב ,בית זרזיר ,חצור הגלילית ,ירכא ,כאבול ,כוכב יאיר ,כפר יונה ,פורדיס ,קצרי  ,קדימה
צור ורמת ישי.
הגלבוע ומטה בנימי .
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עיקרי הממצאי
נושא הקניית חינו 2לערכי והפעלת מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער אינ
מוסדרי במלוא ,לא ברמת השלטו המרכזי ולא ברמת השלטו המקומי .כמו כ
חסרי הסדרי הכוללי תחומי סמכות ואחריות בי השלטו המרכזי לשלטו
המקומי ולממשקי ביניה .כתוצאה מכ 2קיימי הבדלי ניכרי בי רשויות
מקומיות שונות הנוגעי לאופ מעורבות ולמידת מעורבות בנושא הקניית חינו2
לערכי לבני נוער .הבדלי אלה נובעי א ,ממצב הכלכלי של הרשויות המקומיות
המשפיע על המדיניות ועל סדרי העדיפות שה קבעו לעצמ בתחו זה.

משרד החינו
על פי חוק חינו 2ממלכתי ,התשי"ג  ,1953משרד החינו 2הוא הגו ,הממונה על
הבטחתו וקידומו של החינו 2במדינת ישראל ,על תכניו ועל רמותיו .מינהל חברה
ונוער )להל המינהל( אחראי מטע המשרד להקניית חינו 2לערכי לבני נוער
במסגרת הבית ספרית ,ופועל לקידו החינו 2לערכי ג במסגרות הפנאי
המוניציפליות.
 .1המינהל לא גיבש תכנית עבודה מפורטת להקניית חינו 2לערכי במסגרות פנאי
מוניציפליות הנגזרת מהיעדי שהוא קבע לעצמו לשנות הלימודי התשס"ט
התש"ע ).4(2010 2008
 .2התקציב שייעד המינהל להפעלת תכנית "הנוער במרכז הענייני" 5במסגרות
הפנאי המוניציפליות ,לא היה בו די כדי להפעיל את התכנית בכל הרשויות
המקומיות שעמדו בדרישות המינהל וביקשו להפעילה.
 .3המינהל מקיי פיקוח חלקי בלבד על הרשויות המקומיות בכל הנוגע להעסקת
מנהלי יחידות נוער רשותיי 6ומדריכי נוער ,ואי בידו מידע מלא ועדכני בדבר היתרי
הדרכה 7שהוא הוציא לה ,כמו סוג ההיתר ,התפקידי שה רשאי לעסוק בה
וההשתלמויות שעברו.

הרשויות המקומיות
מחוק לימוד חובה ,התש"ט  ,1949וכ מחוק הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת
חינו ,(2התשס"א  ,2001ומחיקוקי אחרי עולה כי הרשות המקומית אחראית,
למעשה ,להפעלת כל מערכות החינו 2בתחומה ,ובידה הסמכות ליזו ולתכנ
פעילויות נוספות בתחו החינו ,2לרבות הקניית חינו 2לערכי.
__________________

4
5
6
7
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שנת הלימודי מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.
תכנית מערכתיתרשותית המאפשרת לרשות מקומית להגדיר כלי המתאימי לטיפול בבני הנוער
בתחומה ,תו כדי איגו משאבי כוח אד ,ידע ותקציב.
ש כולל למנהל אג/מחלקה/יחידה/תחו/מדור נוער וקהילה ברשות מקומית.
רישיו לעסוק בתפקיד מסוי בתחו נוער וקהילה ברשויות מקומיות.

מעורבות של רשויות מקומיות בהקניית חינו לערכי לבני נוער

 .1מצב הכלכלי הקשה של רשויות מקומיות רבות 8והקיצו במענקי האיזו
של משרד הפני ,9מגביל את מעורבות בהפעלת מסגרות פנאי מוניציפליות,
בי היתר ,לצור הקניית חינו לערכי לבני נוער.
 .2בכ  25%מהרשויות המקומיות לא מונה מנהל יחידת נוער רשותי שישמש גור
מקצועי האחראי לתיאו בי הגורמי השוני העוסקי בבני נוער ,ליצירת שיתופי
פעולה ִאת ולבניית מסגרות פנאי מוניציפליות לבני נוער.
 .3כמה מהרשויות המקומיות אינ מעסיקות כלל מדריכי נוער שתפקיד ,בי
היתר ,ליזו ,לבנות ולהפעיל תכניות להקניית חינו 2לערכי .רשויות מקומיות
אחרות מעסיקות מספר מדריכי שאי בו די כדי לתת מענה ראוי לצורכי הנוער
בתחומ.
 .4חלק ממנהלי יחידות הנוער הרשותיות וחלק ממדריכי הנוער מועסקי על ידי
רשויות מקומיות בלי שיש ביד היתר הדרכה ,וזאת בניגוד להסכ הקיבוצי
ולאוגד התפקידי 11שפרסמו משרד החינו 2ומרכז השלטו המקומי.

10

 .5ברוב הרשויות המקומיות לא פועלות מועצות תלמידי ונוער רשותיות שה
הגו ,הייצוגי הנבחר של כלל בני הנוער בתחו הרשות .בכמה מ העיריות שפועלת
בה מועצת תלמידי רשותית ,נציגה אינו חבר בוועדת החינו 2ו/או בוועדה לקידו
מעמד הילד של העירייה ,כנדרש על פי פקודת העיריות.
 .6רק כ  30רשויות מקומיות )כ  12%מכלל הרשויות המקומיות( הצטרפו לאמנת
תנועות הנוער הבאה להתוות דרכי פעולה לביסוס הקשרי בי משרד החינו ,2מרכז
השלטו המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ותנועות הנוער בישראל.
 .7היעדר תבחיני מחייבי ,אחידי ושיוויוניי לתמיכה כספית ולהקצאת
מבני לפעילות של תנועות הנוער הביא לידי שונות בי רשויות מקומיות הנוגעת
לתבחיני שה קבעו בנושאי אלו ובתקציבי שה ייעדו לה.

סיכו והמלצות
לחינו 2לערכי השפעה רבה על עיצוב דפוסי התנהגות חיוביי בקרב בני נוער ועל
חיזוק זיקת לקהילה ,לחברה ולמדינה .על משרד החינו 2והרשויות המקומיות
לגבש ולייש מדיניות לאומית שתעסוק בהקניית חינו 2לערכי .המדיניות תקבע,
בי היתר ,ממשקי סמכות ואחריות בי השלטו המרכזי לשלטו המקומי ,סדרי
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2009) 2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק "תכניות הבראה
ברשויות המקומיות  תכנו ויישו" ,עמ' .3
ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הקצאת מענקי איזו לרשויות המקומיות" ,עמ'
.985
הסכ שנחת ביוני  1974ופורס בחוזר מנכ"ל משרד החינו( י"ג )תשל"ד( ,אוגוסט .1974
באוגד הוגדרו תפקידי בתחו נוער וקהילה ונקבעו נורמות אחידות הנוגעות לש התפקיד
ולתיאורו ולדרישות הקבלה לעסוק בו .מהדורה מעודכנת ומורחבת של אוגד התפקידי פורסמה
במרס .2009
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עדיפויות ותקציבי .באופ הזה תוסדר מעורבות של הרשויות המקומיות בנושא
הקניית חינו 2לערכי לבני נוער ותצומצ השונות הניכרת ביניה הקיימת כיו.
על הרשויות המקומיות לפעול לפיתוח מער 2הפנאי המוניציפלי ולהרחבת הפעילות
להקניית חינו 2לערכי לבני נוער .הכול כדי למצות את הפוטנציאל הטמו בבני
הנוער ולטפח אות כדור העתיד .עליה ג לפעול לשיתו ,מועצת הנוער הרשותית
בהחלטותיה הנוגעות לנוער ,לעודד את פעילות של תנועות הנוער בתחומ ולתמו2
בה.
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אתרי תיירות בתחומי השיפוט
של הרשויות המקומיות
אתרי תיירות )להל ג אתרי( ה אתרי היסטוריי ,אתרי עתיקות ,אתרי
לאומיי או דתיי ואתרי טבע או תרבות .גורמי שוני 1אחראי לה ,ורבי מה
באחריות הרשויות המקומיות .הטיפול בה מחזק את ענ ,התיירות ,שלפיתוחו
נודעת חשיבות רבה מבחינה כלכלית ,מבחינה חברתית ומ הבחינה התרבותית.
חובותיה וסמכויותיה של רשות מקומית בנוגע לתחזוקת היישוב ,כולל אתרי
התיירות שבו ,מעוגנות במספר חוקי.2
בנובמבר  2006פורס בהזמנת משרד התיירות )להל המשרד( ומשרד האוצר דוח
חברת ) "Tourism Market Study" Ernst & Youngלהל דוח חברת
הייעו ,(-וה הודיעו כי ה מאמצי את מסקנותיו .נקבע בו כי רמת התחזוקה של
אתרי התיירות בישראל לקויה ,והתשתיות הציבוריות שלה אינ מספקות.
בשנת  2007פורס חוזר מנכ"ל משרד התיירות )להל חוזר מנכ"ל( שנועד להסדיר
את הקצאת המשאבי של המשרד לפיתוח תשתיות תיירותיות ולהבהיר כי לכל
פרויקט יצור ,הסכ תחזוקה שיחייב את הרשות המקומית לקבל אחריות מלאה
עליו.
לפי מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת טיב השירות והמוצר התיירותי בישראל
)להל הוועדה הציבורית( מאפריל  ,2008באר -קיי פוטנציאל תיירות שיווקי
שעדיי אינו ממוצה ,ורמת השירות ,רמת התחזוקה ורמת מרכיבי מסוימי במוצר
התיירותי בישראל נופלות מהמקובל בארצות תיירות מתוקנות.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר דצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי את הנושאי
האלה) :א( יחסי הגומלי בי משרד התיירות ובי הרשויות המקומיות בכל הנוגע
__________________

1
2

רשות הטבע והגני ,רשות העתיקות ,חברות עירוניות ,עמותות עירוניות ,משרד התיירות ,רש
ההקדשי ,הוואק ועוד.
פקודת העיריות ]נוסח חדש[ )סעיפי  242 ,235ו ;(249פקודת המועצות המקומיות; צו המועצות
המקומיות )א( )סעי  ,(146התשי"א ;1950צו המועצות המקומיות )ב( )סעי  ,(146התשי"ג;1953
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958סעי  ;(63חוק שמירת הניקיו*,
התשמ"ד.1984
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להשקעות בפיתוח אתרי תיירות ושיטת המימו התוא) ;(Matching) 3ב( ניהול
אתרי תיירות ברשויות המקומיות ותחזוקת; )ג( פיקוח ובקרה של יחידת הביקורת
של משרד התיירות על תחזוקת האתרי.
משרד מבקר המדינה התמקד באתרי תיירות בשש ערי שאתריה מגווני ובעלי
חשיבות היסטורית ,דתית ותרבותית ומשרד התיירות השקיע במש 2השני
בפיתוח :ירושלי ,טבריה ,נצרת ,עכו ,צפת ,ורמלה .4אתרי התיירות שבה
נעשתה הביקורת ה אתרי שמשרד התיירות והעירייה הגדירו כ 2בפרסומי
שוני ,5אתרי שבה השקיעה כספי החברה הממשלתית לתיירות )להל
החמ"ת( ואתרי הנצחה .ביקורת השלמה נעשתה במשרד התיירות ,בחמ"ת ובחברה
לפיתוח עכו העתיקה )להל החל"פ(.

עיקרי הממצאי
חלקו של משרד התיירות בפיתוח אתרי תיירות
עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הוגדר "אתר תיירות" במשרד ,בדי או
בפסיקה על כל המשתמע מכ .2לפיכ ,2לא נית לקבוע את המשמעות המעשית
שיש להכללת מקו כלשהו בקבוצת אתרי תיירות.
השקעות משרד התיירות בפיתוח אתרי התיירות
על פי חוזר מנכ"ל ,מימו פרויקטי ברשויות מקומיות יתחלק בי משרד התיירות
לרשויות המקומיות לפי חישוב שנקבע בחוזר 6בהנחה שהשתתפות רשות במימו
פרויקט תגדיל את הסיכויי שלאור 2זמ תשקיע כספי ג בתחזוקתו .נמצא כי
שיעור ההשתתפות של חלק מ הרשויות המקומיות במימו היה גבוה מזה שנקבע
בחוזר המנכ"ל.
הפעלת נוסחת שיטת המימו התוא בפרויקטי בצפת גרמה לבלימת פרויקטי
תיירותיי חשובי בעיר ולאי ניצול התקציב שהעמיד לה המשרד ,משו שעיריית
צפת לא יכלה לעמוד במימו חלקה א ,ששיעורו היה נמו.2
ללא ידיעת משרד התיירות ובניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל ,מימנה עיריית רמלה
פרויקט באמצעות גורמי חו -ולא נטלה חלק כלשהו במימונו.
__________________

3
4
5
6
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שיטה למימו פרויקטי שבמסגרתה נקבע שיעור חלוקת המימו בי משרדי הממשלה ובי הרשות
המקומית.
בכל אתר תיירות ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה שוב ושוב מדי כמה ימי בשעות שונות.
באתרי האינטרנט שלה ,במפות ,בחוברות וכו'.
החישוב מתבסס על מיקומ של הרשויות המקומיות באשכול החברתיכלכלי שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ועל פוטנציאל גביית הארנונה.
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ניהול התיירות ברשויות מקומיות
שיטות ניהול אתרי התיירות
בעיריית ירושלי לא קיי גו ,לניהול ולתפעול מתוכללי )אינטגרטיביי( של
אתרי התיירות בעיר א ,שלש כ 2חוקק חוק הרשות לפיתוח ולקידו התרבות,
התיירות וקשרי החו -של ירושלי ,התשס"ו  .2005החוק לא יוש והרשות לא
הוקמה .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא היה ג בעיריות נצרת ,עכו ,צפת
ורמלה גור אחד המרכז את הטיפול באתרי התיירות בעיר .פיצול האחריות לטיפול
באתרי התיירות בעכו בי החל"פ לעירייה ,וחוסר שיתו ,הפעולה בי שני גופי
אלה ,פגע בניהול ובתחזוקה של האתרי בעיר .בעיריית טבריה ,לעומת זאת ,נעשה
ביולי  2009שינוי ארגוני והטיפול ברוב אתרי התיירות בעיר רוכז תחת קורת גג אחת.
מידע תיירותי
אתרי האינטרנט התיירותיי של הרשויות המקומיות

המשרד לא קבע מהו המידע החיוני שראוי להיכלל באתרי האינטרנט התיירותיי
של הרשויות המקומיות ,ולא וידא שהמידע בה עדכני ומדויק.
אתרי האינטרנט התיירותיי של העיריות ירושלי ,נצרת וצפת מציגי ג מידע
בלתי עדכני כגו שעות כניסה לא נכונות .אתרי האינטרנט הללו אינ כוללי מידע
על אפשרויות ההגעה לערי אלה בתחבורה הציבורית .באתר האינטרנט של עיריית
צפת ,שנית לקבל בו מידע בעברית בלבד ,קיימת רשימת אתרי התיירות בעיר ,א2
בלחיצה על הקישוריות אל חלק התקבל ד ,ריק.
מרזי ) ִל ְכת( מידע לתייר
ְ

משרד התיירות לא הפי -למשרד הפני נהלי ברורי ואחידי למרכזי המידע
שבאחריות הרשויות המקומיות ,על מנת שינחה את הרשויות לפעול על פי המודל
הקבוע בו.
בירושלי פועלת לשכת מידע אחת בלבד המופעלת על ידי משרד התיירות והיא
אינה מספקת את צורכי העיר .בשנת  2007החליטה העירייה להוסי ,ארבעה מרכזי
מידע נוספי ,א 2עד מועד סיו הביקורת לא מימשה העירייה את החלטתה.
עיריית טבריה ,בשיתו ,ע גורמי נוספי בעיר ,מצליחה באמצעות מרכז מידע
עירוני להעניק שירותי מידע טובי לתייר .יש לציי ג את מרכז המידע הממשלתי
בנצרת המספק לפוני אליו מידע מגוו בסבר פני יפות ובמקצועיות.
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התיירי הפוקדי את העיר
בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע מבוסס על מספר התיירי
שפקדו אות וכול לא סקרו את שביעות הרצו שלה.
תכנו השילוט התיירותי
באתרי התיירות בירושלי היו שלטי חד לשוניי ובלתי מקצועיי ,וחסרו בה
ִשלטי הסבר ושלטי המצייני את שמותיה .באתרי תיירות המנוהלי על ידי
החל"פ בעכו לא הוקפד על ניסוח נאות בשילוט הכוונה; שלטי לא היו רב לשוניי,
דבר שהקשה על התיירי הזרי את ההתמצאות במקו .שלטי הכוונה באולמות
האבירי לא היו אחידי .בנצרת ובצפת לא הציגו אתרי תיירות רבי בכניסה
שלטי שבה מצוינות שעות הפעילות.
ציו שמות הרחובות ומספרי הבתי
עיריית עכו לא פעלה בהתא לפקודת העיריות ולחוק העזר שאימצה בנושא על מנת
להבטיח את הציו הראוי של שמות הרחובות ,במיוחד באזורי התיירות .היא לא
הקפידה על אחידות השלטי ועל כתיבת בהתא להחלטות האקדמיה ללשו
העברית מנובמבר  2006בענייני תעתיק .7ג עיריית צפת לא פעלה בהתא לפקודת
העיריות ולחוק העזר להבטחת הסימו הראוי של שמות הרחובות.

פעילות עסקית בלתיחוקית ושלטי מסחר באזור התיירות
רוכלות לא מורשית
הפעולה שנקטה עיריית טבריה להסדרת הרוכלות בטיילת אלו יכולה להוות דוגמה
לשאר הרשויות המקומיות.
עיריית נצרת לא פעלה על פי החוק לסילוק הרוכלות הלא מורשית .העירייה ג לא
פעלה במסגרת החוק לסילוק מכשולי המסכני את עוברי האורח ופוגעי בתנועה
בכביש.
במרס  2008גילתה מחלקת הפיקוח על הבנייה בצפת שהוקמה פרגולה להצללה
באזור תיירותי ברחוב ירושלי .טיפולה של העירייה בעניי היה ארו 2ולא יעיל ועד
מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא השיג את מטרתו.

__________________
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הכתיב של שמות ומונחי לועזיי באותיות עבריות.
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שלטי מסחר
עיריות נצרת ,עכו ,צפת ורמלה לא הפעילו את סמכויותיה לסילוק שלטי הפוגעי
בחזות העיר.

תחזוקת אתרי התיירות
משרד התיירות לא הפעיל כלפי הרשויות המקומיות שנבדקו סנקציות כגו מניעת
פיתוח או מניעת שדרוג או מניעת שיקו של אתרי תיירות שה לא תחזקו כראוי,
בניגוד להתחייבויותיה כלפיו.
ירושלי
באזורי תיירות בירושלי נמצאו ליקויי רבי :מפגעי בכבישי ,במדרכות,
ברחבות ובכיכרות .כמו כ נמצאו שטחי גינו מוזנחי ובה ריכוזי אשפה; ארונות
חשמל חשופי ובגובה נמו 2היוו מפגע בטיחותי.
תחזוקת שלטי ההכוונה בעיר הייתה לקויה .בחלק מרחובות ירושלי הותקנו שלטי
רחוב מעוצבי מקרמיקה שרמת התחזוקה שלה ירודה.
טבריה
תחזוקת כמה אתרי השתפרה מאז החלטת העירייה מיולי  2009על השינוי הארגוני
בניהול התיירות בעיר .יחד ע זאת ,מצב אתרי מסוימי 8חייב טיפול ייסודי של
העירייה .לא חל כל שיפור בתחזוקת האתרי שההחלטה בעניי השינוי הארגוני
בעיר לא הוחלה עליה.
נצרת
נמצאו ליקויי בתחזוקת העירייה באתרי שלגבי תחזוקת היא התחייבה לחמ"ת.
רמת האכיפה של חוק עזר לנצרת בנושא שימור רחובות לא היה בה כדי להבטיח את
הניקיו של חלק מאתרי התיירות בעיר.
עכו
רמת התחזוקה והניקיו באתרי תיירות בעיר העתיקה הייתה ירודה הדבר מעיד על
כ 2שהעירייה לא קיימה את חובותיה .אחת הסיבות לכ 2היא הפיצול הארגוני
__________________

8

למשל ,החופי האלה :חו גני דרו ,החו שמתחת לטיילת אלו והחו שמול קבר רבי מאיר בעל
הנס וג בית אלומות וקברי הצדיקי )קבר רבי מאיר בעל הנס וקבר האימהות(.
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שבניהול האתרי ואזורי התיירות בעיר העתיקה .בי השאר ,בשטחי העיר העתיקה
שבאחריות העירייה היו מפגעי תחזוקה וניקיו רבי במקומות האלה :חומות העיר
והטיילות שלה ,כיכרות השוק העירוני והחאני .חלק מהאתרי האמורי שוקמו
בעבר על ידי החל"פ והועברו לתחזוקת העירייה.
באולמות האבירי המתוחזקי על ידי החל"פ נמצאו ליקויי בטיחות :כבלי
חשמליי היו פרו5י בגלוי על פני הקירות והעמודי באופ שאפשר גישה אליה
ומגע את דבר המעיד כי תפקוד החל"פ היה לקוי.
צפת
ניקיונ ותחזוקת של ג המצודה וטיילת המלונות בהר כנע היו לקויי; בג
המצודה התגלו בעיות בטיחות חמורות .העירייה לא פעלה לסילוק אשפה ,שלטי
וגרפיטי משני אתרי הנצחה בעיר.
רמלה
אתרי תיירות מרכזיי בעיר לא תוחזקו ברמה ראויה .טיפולה הלקוי של עיריית
רמלה בתחזוקת המגדל הלב פגע בחוויית התייר ובבטיחות המבקרי במקו.
עיריית רמלה לא דאגה לסילוק אשפה מסביב לאנדרטת האצ"ל בעיר.

פיקוח ובקרה  יחידת הביקורת של משרד התיירות
הביקורות שמשרד התיירות קיי באתרי התיירות אינ מתועדות די הצור ,2והמשרד
החל לתעד אות רק משנת  .2009המשרד לא ניהל מעקב אחר תיקו ליקויי שצוינו
בדוחותיו .בידי יחידת הביקורת של המשרד לא הייתה רשימה של אתרי תיירות
שהמשרד העביר תקציב לפיתוח ,וכתוצאה מכ 2היא לא יכלה לבקר את תחזוקת
האתרי שבה המשרד השקיע משאבי.

סיכו והמלצות
ראוי שמשרד התיירות יגדיר מהי עיר תיירות ,מהו אתר תיירות ומה המשמעויות
המעשיות הנובעות מהגדרות אלה .מ הראוי שהמשרד יקפיד לאכו ,את ההנחיות
בנוגע למימו התוא בהתא לנהלי שהוא עצמו קבע בחוזר מנכ"ל ,ועל החמ"ת
להקפיד לנהוג על פיה .מ הראוי שהמשרד ישקול לבחו מחדש את נוסחת המימו
התוא כדי שזו תתאי יותר לצורכי עיריות שמצב הכלכלי הקשה אינו מאפשר לה
להשקיע את חלק.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שמשרד התיירות יפעל בשיתו ,ע משרד
הפני בקביעת תכני בסיסיי וחיוניי לאתרי האינטרנט התיירותיי של
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הרשויות המקומיות .כמו כ מומל -שיבדוק ,כחלק מפעולות הביקורת שלו ,שהמידע
באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ועמותותיה נכו ועדכני ואינו מטעה את
התייר.
על המשרד להגביר את הביקורת בנוגע לתחזוקת אתרי תיירות ברשויות מקומיות
לפי הנהלי שאות קבע בעצמו ולהגדיל את מעורבותו א אתרי התיירות אינ
מתוחזקי כראוי ,בייחוד אלה אשר בפיתוח הושקעו כספי ציבור רבי .יש לקבוע
לרשויות המקומיות כללי ברורי לתיקו הליקויי באתרי התיירות לרבות
סנקציות כלפי מי שלא יעמוד בה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ריבוי אתרי תיירות וגופי האחראיי עליה דורש
תיאו בניהול ,בשיווק ובתחזוק .ריכוז כל הפעילויות האלה בידי גו ,אחד בכל
רשות יאפשר תפעול ותחזוקה כוללי ויעילי יותר של האתרי ומדיניות פיתוח
תיירות מגובשת; גו ,זה יהיה כתובת אחידה לגורמי המעונייני לבוא בקשר ע
הרשות המקומית בענייני התיירות.
על הרשויות המקומיות שנבדקו ,ובכל הנוגע לעכו על משרד התיירות ,על העירייה
ועל החל"פ למצוא דר 2לרכז את כל התחומי הקשורי לניהול ולתחזוקה של אתרי
התיירות בערי תחת קורת גג אחת בכל רשות.
על עיריית ירושלי לבחו דרכי לייש את החלטותיה שלה ואת המלצות דוח
חברת הייעו -ולהגדיל את מספר מרכזי המידע לתייר בעיר.
על עיריות עכו וצפת לפעול בהתא לפקודת העיריות ולחוק עזר לסימו הרחובות על
מנת להבטיח את סימונ הראוי של שמות הרחובות ומספרי הבתי ,במיוחד באזורי
התיירות ,ולהקפיד על אחידות השלטי ועל נוסח כתיב .על עיריות עכו ,נצרת,
צפת ורמלה להפעיל את סמכויותיה הקבועות בפקודת העיריות ובחוק העזר )בעניי
מודעות ושלטי( לסילוק שלטי מסחריי הפוגעי בחזות הערי.
על משרד הפני ועל משרד התיירות בשיתו ,ע הרשויות המקומיות לפעול
להסדרת תחזוקת אתרי התיירות ולשפרה על מנת להביא למלוא מימושו של
הפוטנציאל הכלכלי ,הערכי ,החברתי והתרבותי הטמו באתרי התיירות ועל מנת
למנוע ירידה לטמיו של כספי הציבור שהושקעו בפיתוח .הצלחתה של המדינה
לשמר אות כראוי עשויה להוסי ,לה כבוד ולשפר את תדמיתה הבי לאומית.
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מועצה
שני רבדי לשלטו המקומי במרחב הכפרי בישראל :הרובד העליו
שנבחרה או מונתה לניהול ענייניה של מועצה אזורית 1שבתחו שיפוטה כמה
יישובי; הרובד התחתו ועדי מקומיי שנבחרו או נתמנו ביישובי המועצה.
בסו ,שנת  2008היו בישראל  53מועצות אזוריות ובתחומי שיפוט שכנו  973ישובי.
אוכלוסיית נאמדה ב  674,000נפש.2
לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ) 1958להל צו המועצות
האזוריות( ,כל יישוב יתנהל על ידי ועד מקומי .לפי תיקו לצו המועצות האזוריות,3
שנכנס לתוק ,בינואר  ,2005לוועד מקומי הפועל בתחו שיפוטה של מועצה אזורית
יהיו סמכויות שהמועצה אצלה לו על פי החלטתה המפורשת .עוד נקבע כי הוועד
המקומי רשאי ,בכפו ,לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על תושבי היישוב
לצור" 2ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו" ,ועל המועצה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ועל דוחותיו הכספיי של הוועד המקומי א הוא החליט שלא לפעול
באמצעותה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר עד ספטמבר  2009בח משרד מבקר המדינה את חלוקת הסמכויות
ותחומי האחריות להספקת השירותי המוניציפליי לתושבי בי מועצה אזורית
ובי ועד מקומי ,את מידת הפיקוח והבקרה של מועצות אזוריות ומשרד הפני על
ועדי מקומיי וא ועדי מקומיי מתנהלי לפי הוראות החוק ,הכללי
וההנחיות שנקבעו .כ נבחנו יחסי הגומלי בי הוועדי המקומיי לאגודות
השיתופיות .הביקורת נעשתה במועצות האזוריות האלה :ג רווה ,הגליל התחתו,
חו ,הכרמל ,לב השרו ,מבואות החרמו ,מטה אשר ,מרו הגליל ,משגב ,עמק הירד
ועמק חפר )להל המועצות האזוריות שנבדקו( .מבקר המדינה הפעיל ביקורת על
ועדי מקומיי לפי הוראת סעי)3 ,ב( לפקודת המועצות המקומיות .במהל2
הביקורת נבדקה פעילות של הוועדי המקומיי בני דרור ,בצת ,בת חפר ,גאליה,
חופית ,כפר זיתי ,מרגליות ,צור משה ,שיח' דנו ושורשי )להל הוועדי
המקומיי שנבדקו( .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני ,במשרד האוצר ,במרכז
__________________

1
2
3

על פי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958מועצה אזורית היא "כל אחת מ
המועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה".
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2009 ,60 'ÒÓ Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ,לוחות  2.12ו.2.13
ק"ת  ,6329התשס"ד ) ,(14.7.2004עמ' ] 805התשס"ד )מס' .[(2
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המועצות האזוריות ואצל רש האגודות השיתופיות במשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה.
משרד מבקר המדינה שלח לכל  973היישובי שבתחומי שיפוט של המועצות
שאלוני
האזוריות בישראל שאלו לגבי התנהלות הוועדי המקומיי )להל
הוועדי( ,ול  53המועצות האזוריות שלח שאלו על הוועדי המקומיי שבתחומי
שיפוט .עד דצמבר  2009השיבו כל המועצות האזוריות על השאלו שנשלח אליה,
מקצת על חלקו בלבד ,ו  562יישובי השיבו על שאלוני הוועדי באופ חלקי או
מלא.
הממצאי שמובאי בדוח זה מתבססי ה על הביקורת במועצות האזוריות
ובוועדי המקומיי שנבדקו וה על המידע שנאס ,מ התשובות לשאלוני.

עיקרי הממצאי
הבסיס החוקי לפעילות הוועדי המקומיי
א צ י ל ת ס מ כ ו י ו ת ל ו ו ע ד י  ה מ ק ו מ י י   :אחדות מהמועצות האזוריות,
בה המועצות האזוריות חבל יבנה ,מגילות י המלח ומרו הגליל ,לא אצלו סמכויות
לוועדי המקומיי ,ואלו מספקי לתושבי בידיעת המועצות שירותי
מוניציפליי שיש לאצול אות במפורש; כמה מ המועצות האזוריות ,בה המועצות
האזוריות עמק הירד ומטה אשר ,אצלו לוועדי המקומיי סמכויות כלליות שלא
פירטו אות ,כ 2שלא ברור אילו תפקידי יש לאות ועדי ומה תחומי אחריות.
ו ע ד ת ב י ק ו ר ת ל ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :אחדות מהמועצות האזוריות ,בה
המועצות האזוריות מרו הגליל ,הגלבוע ועמק הירד ,לא בחרו ועדות ביקורת
לוועדי המקומיי; חלק מוועדות הביקורת שבחרו המועצות האזוריות לא פעלו על
פי הוראות צו המועצות האזוריות ולא המציאו דוחות ביקורת לוועד המקומי ,לראש
המועצה ולוועדת הביקורת שלה .לדוגמה ,ועדות הביקורת במועצה האזורית עמק
חפר ורוב ועדות הביקורת במועצה האזורית חו ,הכרמל לא הגישו דוחות ביקורת
לשנת .2007
ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת ב ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :כמה מהמועצות האזוריות ,בה
המועצות האזוריות מרו הגליל והגליל העליו ,לא מינו רואי חשבו לוועדי
מקומיי א ,שהנסיבות חייבו זאת.
ה ע ס ק ת ע ו ב ד י  ב ו ו ע ד ה מ ק ו מ י  :ועדי מקומיי ,בה הוועד המקומי
צור משה הפועל בתחו שיפוטה של המועצה האזורית לב השרו ,העסיקו עובדי
בשכר ללא אישור העסקה מהמועצה האזורית כנדרש.
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יחסי הגומלי בי מועצות אזוריות ,ועדי מקומיי ואגודות שיתופיות
י ח ס י ה ג ו מ ל י  ב י  ו ע ד י  מ ק ו מ י י  ל א ג ו ד ו ת ח ק ל א י ו ת  :צו
המועצות האזוריות קובע כי מי שמכהני ביישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של
האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית )להל אגודה חקלאית( יכהנו ג כחברי
הוועד המקומי של היישוב )להל עיקרו "זהות ועדי"( .על הזהות לבוא לידי
ביטוי רק בהרכב האנושי של שני הגופי ,א 2בתפקוד ובפעילות ה גופי
משפטיי נפרדי .על הוועד המקומי לקיי הנהלת חשבונות נפרדת מזו של
האגודה ,וא החליט כי גו ,אחר יית את השירותי המוניציפליי ביישוב עליו
להתקשר לרכישת לפי ההוראות בצו המועצות האזוריות.
ביישובי שיתופיי רבי הזהות בי הוועד המקומי לאגודה החקלאית באה לידי
ביטוי ג בתפקוד :האגודות החקלאיות ניהלו את הענייני המוניציפליי של
היישוב ,והמועצות האזוריות העבירו את הכספי בעבור אותה פעילות לחשבונות
בנק של האגודות החקלאיות ולא לחשבונות בנק נפרדי של הוועדי המקומיי.
ועדי מקומיי לא קיימו את הוראות צו המועצות האזוריות בעניי מכרזי לרכישת
שירותי אלו ,ולא חתמו על הסכמי התקשרות כדי ע האגודות החקלאיות.
ה ז כ ו י ו ת ע ל מ ב נ י ה צ י ב ו ר ב י י ש ו ב י   :עד תו הביקורת לא הוסדרו
הבעלות על מבני הציבור ביישובי והשימוש בה ,ולכ שוררי חילוקי דעות בי
הוועדי המקומיי ובי האגודות החקלאיות .אמנ ,בכמה מ היישובי הושגו
הסכמות בעניי ,אול ה נקבעו בכל יישוב לפי יחסי הכוחות שבי האגודה
החקלאית ,הוועד המקומי והמועצה האזורית או על בסיס יחסי אישיי בי
החברי בשני הוועדי.
א ג ו ד ו ת ק ה י ל ת י ו ת  :בשני האחרונות יזמו גורמי שוני הקמת אגודה
שיתופית להתיישבות קהילתית )להל אגודה קהילתית( ביישובי השיתופיי.
אגודות אלו פועלות מכוח פקודת האגודות השיתופיות והוראות רש האגודות
השיתופיות ומאגדות את כל התושבי ביישוב.
בחוות דעת שהכי המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו (-בפברואר  1996נקבע ,כי
אגודה קהילתית ,שהיא גו ,מתחו המשפט הפרטי ,אינה רשאית להסיג את גבול
של הוועד המקומי ושל המועצה האזורית ,והתיימרותה ליטול לעצמה סמכויות של
הרשות המקומית ,כקבוע בתקנו האגודה הקהילתית ,אינה כדי .העתקי מחוות
הדעת הועברו לרש האגודות השיתופיות וליוע -המשפטי למשרד הפני ,ואול
המשרד ,היוע -המשפטי לממשלה ורש האגודות השיתופיות לא פעלו לקביעת
הסדרי ליישומה.
ג לאחר שנקבע בחוות הדעת כי פעולות האגודות הקהילתיות בתחומי שבסמכותה
של רשות מקומית אינ כדי ,המשי 2רש האגודות השיתופיות לאשר את תקנוניה
של אגודות קהילתיות שבה היו הוראות המנוגדות לחוות הדעת.
ביישובי רבי פועלות האגודות הקהילתיות כגו ,מוניציפלי במקו הוועדי
המקומיי בלא הפרדת ניהול הכספי של שני הגופי ומבלי שהוועד המקומי מילא
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את הוראות צו המועצות האזוריות בכל הנוגע לרכישת שירותי מוניציפליי מגו,
אחר.

ארנונת הוועד המקומי
ה ט ל ת א ר נ ו נ ה ב י ד י ו ע ד מ ק ו מ י  :צו המועצות האזוריות קובע כי ועד
מקומי רשאי באישור המועצה ובכפו ,להוראות חוק ההסדרי 4להטיל ארנונה
כללית לצור 2מימוש הסמכויות שהמועצה אצלה לו )להל ארנונת ועד מקומי(.
מנתוני  562שאלוני הוועדי שנשלחו למשרד מבקר המדינה עולה כי  346מה
)כ  (61%הטילו בשנת  2008ארנונת ועד מקומי ,נוס ,על הארנונה שהטילה המועצה
האזורית על המחזיקי בנכסי בתחו שיפוטה .הארנונה שהטילו ועדי מקומיי
מסוימי חושבה שלא לפי יחידת שטח אלא לפי בית אב ,בניגוד להוראות חוק
ההסדרי; ועדי מקומיי אחרי הטילו ארנונה על התושבי ללא אישור המועצה
בניגוד להוראות צו המועצות האזוריות; טיפול משרדי הפני והאוצר בבקשות
להטלת ארנונה בשני  2009 2007נמש 2חודשי רבי ,ולעתי הסתיי בסו ,שנת
התקציב; אחדי מהוועדי הטילו וגבו ארנונת ועד מקומי בידיעת המועצה ללא
אישור שרי הפני והאוצר כנדרש; כמה מ הוועדי המקומיי המשיכו להטיל
ולגבות ארנונה ג לאחר הוראת משרד הפני להפסיק את הגבייה.
ה ג ב ל ת ש י ע ו ר ה א ר נ ו נ ה ש ל ה ו ו ע ד י  ה מ ק ו מ י י   :על פי מדיניות
שרי הפני והאוצר ,משנת  2005לא יהיה תערי ,הארנונה למגורי שיטיל הוועד
המקומי לראשונה גבוה מ  30%מתערי ,המועצה האזורית ,ולא תאושר הטלה
ראשונה של ארנונת ועד מקומי על נכסי שאינ משמשי למגורי .בשנת 2009
החליטו משרדי הפני והאוצר שתערי ,הארנונה לנכסי מגורי שמטיל לראשונה
הוועד המקומי לא יהיה גבוה מ  40%מהתערי ,של ארנונת המועצה לנכסי מגורי.
ההוראות בדבר הגבלת שיעור הארנונה חלות רק על הוועדי המקומיי שהטילו
ארנונה לראשונה משנת  2005ואיל 2ואינ חלות על ועדי מקומיי שהטילו ארנונה
לפני כ .לפיכ 2נגר אי שוויו בי הוועדי המקומיי ,בי השאר ,בכל הנוגע
למקורות הכנסת ולרמות השירותי המוניציפליי שביכולת לספק לתושבי.

תקציב הוועדי המקומיי
מסיכו הנתוני בשאלוני הוועדי עולה כי התקציב של כ  500מהוועדי
המקומיי לשנת  2008היה יותר מ  539מיליוני ש"ח ,והתקציב לשנת  2009היה
יותר מ  546מיליוני ש"ח .תקציב כל הוועדי המקומיי בישראל לשנת  2009נאמד
ביותר מ  700מיליוני ש"ח.
__________________
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חוק ההסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג) 1992להל  חוק
ההסדרי (.

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

הבדיקה העלתה כי שר הפני לא קבע ,כנדרש בצו ,הוראות לגבי הכנת התקציב של
הוועדי המקומיי ,מבנהו וצורתו ,ויש שונות רבה ביניה בתחו זה.
ועדי מקומיי לא הגישו למועצות האזוריות תקציב שנתי לאישור .המועצות
האזוריות לא הכינו את התקציב עבור כנדרש בצו המועצות האזוריות ,והוועדי
פעלו ללא תקציב מאושר.

שירותי מוניציפליי
רשות מקומית מספקת לתושביה מגוו רחב של שירותי מוניציפליי ,בה גינו,
תאורת רחובות ,תחזוקת דרכי ומבני ציבור ,תברואה ,פינוי אשפה וגז ושירותי
תרבות וקהילה .משרד הפני לא בח א השירותי שמעניקי הוועדי המקומיי
על פי הסמכויות שהואצלו לה מחייבי הטלת ארנונת ועד מקומי ,נוס ,על ארנונת
המועצה האזורית ,וא לא ראוי ששירותי אלה יינתנו על ידי המועצות האזוריות.
ה ת ק ש ר ו י ו ת ל מ ת  ש י ר ו ת י  מ ו נ י צ י פ ל י י  :ועדי מקומיי
התקשרו ע קבלני לש הענקת שירותי ביישוביה שלא לפי הוראות צו
המועצות האזוריות ובניגוד לכללי מינהל תקי :נמצאו התקשרויות ע נותני
שירותי ,בה בני אות היישובי ,שלא קד לה מכרז ,כמתחייב ,ולא היו על
חוזיה חתימות בכתב ,והיו הסכמי התקשרות שחסרו בה פרטי מהותיי .נוס,
על כ ,2היו נותני שירותי שהועסקו על פי חוזי שנחתמו לפני שני רבות,
והוועדי המקומיי שהעסיקו אות לא בחנו את מחירי השירותי במכרז או בדר2
אחרת למרות התמורות הכלכליות שחלו במשק בשני אלו.
פ י ת ו ח מ ו נ י צ י פ ל י  :הממצאי מצביעי על ליקויי בהתנהלות של ועדי
מקומיי בכל הנוגע לביצוע פרויקטי של תשתיות ביישובי :נעשו פעולות ללא
תקציב מאושר וללא קבלת כל האישורי הנדרשי ,פרויקטי שונו ללא תיעוד
ואישור ,היו חריגות גדולות בהוצאות בגי העבודות מסיבות בלתי ברורות וללא
תיעוד ,לא היו אישורי של הגורמי המוסמכי ,ונעדרו שקיפות וגילוי נאות
בניהול החשבונות של הפרויקטי.

כפל כהונה במועצה אזורית
הוועדה לניגוד ענייני של נבחרי ברשויות מקומיות שבמשרד המשפטי קבעה
בחוות דעת משנת  2005כי "אי מקו שמי שמכה בוועד יהיה ג חבר המועצה
האזורית ,בעלת סמכויות ההכרעה והפיקוח בכל הנוגע לענייני הוועד") 5להל
איסור כפל כהונה( .היוע -המשפטי לממשלה צידד בעמדה זו והיא פורסמה בחוזר
מנכ"ל משרד הפני בשנת  .2007על פי הוראות המפקח הארצי על הבחירות במשרד
הפני ,שהתבססו על חוות הדעת ,חברי ועד מקומי שכיהנו ג כחברי מועצה אזורית
התפטרו מאחד מתפקידיה.
__________________
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לבית המשפט הוגשו עתירות נגד הוראות חוזר המנכ"ל לאסור כפל כהונה 6וכ
הוגשה פנייה למפקח הארצי על הבחירות לבטל את האיסור האמור לגבי חבר ועד
מקומי באחד היישובי .בעקבות פנייה זו הודיעה בפברואר  2009לשכת המפקח
הארצי על הבחירות כי המפקח השהה את מילוי הדרישה להתפטרות מאחד
התפקידי עד הכרעת בית המשפט בעניי .עקב החלטתו נוצר מצב שבו אחדי
התפטרו מכהונת באחד התפקידי ,ואילו אחרי המשיכו לכה ה כחברי מועצה
וה כחברי הוועד המקומי ביישוביה.

פיקוח משרד הפני
כבא כוחה של הממשלה מוסמ 2שר הפני לפקח על פעולותיה של הרשויות
המקומיות ,דבר המוצא את ביטויו במגוו של חוקי ,ביניה צו המועצות האזוריות.
פיקוח יעיל של משרד הפני על הרשויות המקומיות הכרחי ג בגלל מיליארדי
השקלי מכספי הציבור שהמשרד נות לה בכל שנה כדי לאז את תקציביה
)מענקי האיזו(.
משרד הפני לא קיי פיקוח ובקרה נאותי על פעילות הוועדי המקומיי אשר
מקיימי רובד של של השלטו המקומי שכולל מאות יישובי ,מאות אלפי
תושבי ותקציב של מאות מיליוני ש"ח .משרד הפני לא ניהל מאגר נתוני על
ועדי מקומיי; מאגר מעי זה היה צרי 2להכיל מידע על ארנונת ועד מקומי .האג,
לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפני לא פיקח על תקציבי הוועדי
המקומיי ועל התנהלות הכספית .לפיכ 2למשרד הפני אי למעשה מידע עליה.

מענקי האיזו למועצות האזוריות
המקורות המשמשי את הוועד המקומי להענקת השירותי המוניציפליי
שהואצלו לו ה הכנסות עצמיות שלו שעיקר ארנונת ועד מקומי וכספי שמעבירה
המועצה האזורית .הדוחות הכספיי המבוקרי של המועצות האזוריות ,שה בסיס
נתוני לחישוב מענקי האיזו לה ,לא כללו את ההכנסות העצמיות של הוועדי
המקומיי ואת הוצאותיה .על כ בחישוב ההכנסה לנפש לצור 2קביעת מענקי
האיזו למועצות האזוריות לא הובאו בחשבו מקורות כספיי של הוועדי בס2
מיליוני ש"ח .לדוגמה ,המועצה האזורית עמק חפר קיבלה בשנת  2008מענק איזו
בס 2כ  10.2מיליוני ש"ח .בשנת  72007הסתכמו ההכנסות העצמיות של  16ועדי
מקומיי הפועלי בתחו שיפוטה בכ  11.2מיליו ש"ח ,וה לא דווחו למשרד
הפני .המועצה האזורית חו ,הכרמל קיבלה בשנת  2008מענק איזו בס 9.4 2מיליו
ש"ח ,וההכנסות העצמיות של  18ועדי מקומיי שבתחומה הסתכמו בשנת 2007
בכ  7.7מיליו ש"ח ,ולא דווחו למשרד הפני.
__________________
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עת"מ  ;'Á‡Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ' 'Á‡Â È„ÈÂ„ 200/08עת"מ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ' 'Á‡Â ÈÂÙ Ô¯ 1028/09
.'Á‡Â
מענקי האיזו שקיבלו מועצות אזוריות לשנת  2008התבססו על הכנסותיה בשנת .2007

התנהלות ועדי מקומיי במועצות אזוריות

המתואר לעיל מעורר חשש כי סכו המענקי הכולל שהקצתה ממשלת ישראל לכל
הרשויות המקומיות בישראל אינו מחולק כראוי ,והדבר בא לידי ביטוי בהגדלת
המענק למועצות האזוריות ובצמצו המענק לרשויות מקומיות אחרות.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מצביעי על כ 2שבהסדרי החוקיי שנקבעו לפעולות המועצות
האזוריות והוועדי המקומיי אי פתרו ְמ ַס ֵ7ק ומקי ,לבעיית הסדרת פעילות של
הוועדי המקומיי במסגרת השלטו הדו רובדי ,בייחוד לנוכח השינויי שחלו
במגזר הכפרי בישראל בשני האחרונות .דבר זה מתבטא בתפקוד לקוי של חלק
מהמועצות האזוריות והוועדי המקומיי ופגע ברמת השירותי שסופקו לתושבי.
מממצאי הביקורת עולה כי ישנ כשלי בפיקוח הציבורי של המועצות האזוריות על
הוועדי המקומיי .מ הראוי שמשרד הפני יבח את הכלי הארגוניי הדרושי
למועצות האזוריות כדי לקיי את חובת הפיקוח ביעילות ,במקצועיות ובאמצעות
הסדרי הולמי.
על משרד הפני לבחו מחדש א נחו -להעניק לוועד מקומי מעמד של ישות
עצמאית לצור 2התקשרויות באמצעות מכרזי ללא הבחנה בי סוגיה .על המשרד
ועל המועצות האזוריות להסדיר את העניי במשות ,,בי השאר באמצעות ניצול
הכלי העומדי לרשות המועצות המעניקי לה יתרו יחסי לעומת הוועדי
למשל היתרו בגודל ,במקצועיות ,בהתמחות ובניסיו במכרזי
המקומיי
ובהתקשרויות למת שירותי מוניציפליי.
על משרד הפני לבחו א ביכולת של ועדי מקומיי לבצע פרויקטי של בנייה
ותשתיות ביישובי ,נוכח הידע והכלי המקצועיי הנדרשי לכ .2על המשרד
לשקול א מועצות אזוריות רשאיות לאצול לוועדי המקומיי סמכויות ביצוע של
עבודות פיתוח ותשתיות בלי ליווי מקצועי ובלי להגביל את אופי הפרויקטי ,עלות
והיקפ.
על משרד הפני להנחות את חברי הוועדי המקומיי באמצעות חוזרי מנכ"ל,
השתלמויות וידיעוני בכל הנוגע לניהול ישיבות ולרישו פרוטוקולי ,לעריכת
מכרזי ,להרשאות ולמניעת ניגוד ענייני ולהבהיר לה את האחריות האישית
שלה .עליו להורות לוועדי המקומיי שלא החליטו לפעול באמצעות המועצה ,על
פי אילו כללי חשבונאיי עליה לנהל את חשבונותיה ולפקח על יישומ.
על משרדי האוצר והפני לקיי עבודת מטה מקצועית משותפת להסדרת ההוראות
הנוגעות לקביעת שיעורי הארנונה שגובי ועדי מקומיי לצור 2הספקת שירותי
לתושבי ,על פי סמכויות שאוצלות לה המועצות האזוריות.
ספק א הסדר "זהות הוועדי" יעיל ,משו שהדבר פותח פתח לבזבוז כספי ציבור,
לניגוד ענייני ולפגיעה בייצוג התושבי וברמת השירותי המוניציפליי הניתני
לה .לפיכ 2ראוי שמשרד הפני יבח את המש 2קיומו.
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על משרד הפני לשמור על מעמד של הוועדי המקומיי ,למנוע את שלילת
הסמכויות המוניציפליות מה על ידי האגודות השיתופיות ולהנחות את המועצות
האזוריות ואת מרכז המועצות האזוריות לוודא שכל פעולה מוניציפלית שבסמכות
גופי השלטו המקומי תיעשה א 2ורק על פי הוראות הדי באמצעות הוועד המקומי
ביישוב .על המשרד לבער את התופעה של שרשור כספי ציבור מהמועצות האזוריות
והוועדי המקומיי לאגודות השיתופיות ,שה גופי פרטיי שאינ נתוני
לפיקוח ציבורי על פי החוק.
בעת חישוב מענק האיזו למועצות האזוריות על משרד הפני לכלול בו ג את
ההכנסות שגבו הוועדי המקומיי מארנונה ואת הוצאותיה בגי שירותי
מוניציפליי וכ 2לקיי גלוי נאות של כל ההכנסות וההוצאות כדי למנוע עיוות
בהקצאת המענק .על משרד האוצר לדרוש ממשרד הפני לשק ,במלוא את
ההכנסות וההוצאות של הוועדי המקומיי על מנת שלא ייפול פג בתהלי 2קבלת
ההחלטה על הקצאת מענקי האיזו.
על המועצות האזוריות בישראל ועל הוועדי המקומיי ללמוד את עיקרי הממצאי
שנחשפו בביקורת מבקר המדינה ומובאי בדוח זה ולפעול לתיקו הליקויי
וליישו ההמלצות הכלולות בו .מ הראוי שמרכז המועצות האזוריות ינחה את
המועצות האזוריות בעניי זה וילווה את היישו.
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ע תהליכי הרס המצוק החופי
חופי הי התיכו באר -משתרעי לאור 2כ  197ק"מ .מגבול רצועת עזה בדרו ועד
גבעת אולגה בצפו מתמש 2לסירוגי ,לאור 2כ  60ק"מ ,מצוק כורכר חופי תלול
בעורפה של רצועת חו ,חולית צרה ,שרוחבה נע בי  10מטרי עד  30מטרי .המצוק
החופי בנוי משכבות מתחלפות של כורכר ,חמרה וחול.
המרכיבי העיקריי של רצועת החו ,של ישראל בקטע שבי עכו לרצועת עזה ה
סדימנטי) 1חול ,2טי( שהוסעו מנהר הנילוס לדלתא של הנילוס .לאור 2חופי
ישראל כי:ו ההסעה העיקרי של הסדימנטי הוא לצפו ,במקביל לקו החו,
המקומי.
מצוק הכורכר החופי נהרס בקביעות ,א כי בקצב לא אחיד ,ואגב כ 2נסוג מזרחה.
נסיגת המצוק מקורה בעיקר בתהלי 2גאולוגי דינמי טבעי ,אול במאה השני
האחרונות הוא -תהלי 2ההרס והנסיגה של המצוק בשל פעולות שביצע האד
בסביבת החו.,
הגורמי הסביבתיי להרס המצוק ה בעיקר גלי הי המלחכי את בסיס )בוה(
המצוק וגורמי לסילוקו של החול המשמש כהגנה טבעית למצוק; הנגר העילי
החור -ערוצי על גבי המצוק; הרוחות והגשמי .התחממות כדור האר 3-ועליית ר;
פני הי במאה האחרונה מחריפות את תהליכי הרס המצוק .פעילות האד בחופי
בנייה ,כריית חול והקמת מבני ימיי מלאכותיי ,כמו שוברי גלי למיניה,
נמלי ומעגנות )למשל ,נמל אשדוד והמרינות בהרצלייה ובאשקלו( משנה את
מאז החולות וגורמת להיצר:ת החו ,ולחשיפת המצוק לפגיעת גלי הי .עבודות
בנייה ופיתוח בגג המצוק גורמות ליצירת עומס על המצוק ,להגברת הנגר העילי
ומאיצות את הרס המצוק.
המצוק בישראל נסוג במאה העשרי בכ  20מטר בממוצע :נסיגה ממוצעת של כ 20
ס"מ ,ולפעמי א ,כ  30ס"מ בשנה .יש להניח כי שינויי האקלי בעול ישפיעו ג
על קצב הרס המצוק.

__________________

1
2
3

סדימנט הוא משקע עפר שנוצר מסחיפה של זרמי מי.
החול הוא המרכיב העיקרי של רצועת החו בי קו העומק  30מטר בקירוב ועד שפת הי ,ושל
המצוק החופי והדיונות החופיות.
ראו מבקר המדינה) Ï‡¯˘È· ‰ÓÓÁ ÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ· ÏÂÙÈË‰ ÁÂ„ ,דצמבר .(2009
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פעולות הביקורת
בחודשי ינואר עד אוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את התמודדות של
השלטו המקומי והמרכזי ע סוגיית הרס המצוק .הבדיקה נעשתה בעיריית
אשקלו ,בעיריית הרצלייה ובעיריית נתניה ,וכ במועצה האזורית עמק חפר .בדיקות
נעשו ג במשרד להגנת הסביבה ,במשרד ראש הממשלה ,במינהל מקרקעי ישראל
)להל ממ"י( ,במינהל התכנו שבמשרד הפני ,ברשות העתיקות ,במכו לחקר
ימי ואגמי לישראל בע"מ ובמכו הגאולוגי.

עיקרי הממצאי
הנזקי והסכנות הנגרמי מהרס המצוק
במצוק מתרחשות גלישות סלעי ועפר ומפולות בתדירות משתנה ,וה עלולות לגרו
לאבד רכוש ולפגיעה בנפש ה במפלס החו ,וה במפלס המצוק .בשני האחרונות
אירעו מקרי שבה התמוטטות חלקי מצוק גרמה למות או לפציעת של אנשי
ששהו בקרבת המצוק .מבני )בתי מלו ,בתי מגורי( ותשתיות שנבנו במש 2השני
על שפת המצוק נמצאי ברמות שונות של סיכו בשל ההחמרה במצבו :כ 2למשל
חלק מבתי המגורי במושב בית ינאי שבתחו המועצה האזורית עמק חפר ,הבנויי
על שפת המצוק.
התמוטטות המצוק ונסיגתו גורמות להרס מסיבי של אתרי העתיקות הנמצאי על גג
המצוק ובסביבתו ועל קרקעית הי :השרידי העתיקי הבנויי על גג המצוק בג
הלאומי אפולוניה ובג הלאומי תל אשקלו נמצאי בסכנה בשל תהליכי
ההתמוטטות; בעקבות הקמת המרינה בחו ,אשקלו התמוטטו שרידי עיר עתיקה
ונפלו לי.
נסיגת המצוק מזרחה גורמת למעשה לאבד שטחי קרקע .העיר נתניה למשל,
שלאור 2רוב רצועת החו ,שלה משתרעי מצוקי כורכר תלולי ,הפסידה מאז 1958
 100דונ קרקע לאור 2גבולה הימי ממוצע נסיגה של כ  10מטרי לכל אור 2חופי
העיר בתקופה של  44שני .הרס המצוק גור לנזקי נוספי ,כמו פגיעה בערכי
טבע ונו.,

פתרונות אפשריי להרס המצוק

בעול מקובלות כמה גישות להתמודדות ע נסיגת המצוק החופי ,להל אחדות:

גישת האל מעש מתאימה לאזורי פתוחי או לאזורי שיש בה סחיפת חול
מועטה שאינה מסכנת את החו ;,הזנת חול מלאכותית לצור 2הרחבת החופי
נחשבת שיטה "רכה" שפגיעתה בסביבה מועטה יחסית א 2מחייבת את קיומ של
מאגרי חול זמיני ומתאימי.

58

התמודדות של רשויות השלטו ע תהליכי הרס המצוק החופי

מבני ימיי כמו שוברי גלי מנותקי 4נועדו להרחיב את החו ,ולהאט את קצב
התמוטטות המצוק .שוברי הגלי ,כדוגמת אלו שנבנו בחופי נתניה ואשקלו ,אמנ
מגני בעורפ על החו ,והמצוק א 2גורמי לפגיעה באזורי הסמוכי לה ,בדר2
כלל מצפו .שוברי הגלי חוסמי ומשבשי את הסעת החול וצוברי חול
בסביבת ,וכ 2גורמי לגריעתו )התחתרות החול( בחופי שב"המש 2הזר"
ולחשיפת המצוק באות אזורי .קירות תמ 2למצוק ומסלעות )מבני הצמודי
לבוה המצוק( האמורי להג על המצוק מפני התמוטטות ,גורמי ג ה במש2
הזמ להצרה של רצועת החו) ,עד כדי היעלמותה( ולגריעת חול באזורי הסמוכי.
אמצעי נוספי להגנה על המצוק ה מיתו שיפוע המצוק )לעתי עד כדי ביטולו(;
שתילת צמחייה מייצבת מתאימה והנחת רשתות מסמרי על גבי המצוק למניעת
סחיפת החול; פעולות להסטת מי הנגר העילי מזרחה.

התמודדות השלטו המרכזי ע הרס המצוק
נסיגת המצוק ידועה למוסדות השלטו המרכזי זה שני רבות ,וכבר בשנת 1992
פרס המכו הגאולוגי בהזמנת ממ"י דוח בנושא .א ,כי היו מודעי לחומרת
מצב המצוק ,כמעט שלא פעלו משרדי הממשלה המעורבי לקידו הפתרונות
האפשריי .נהפו 2הוא ,בשנות התשעי של המאה העשרי הוקמו בישראל כמה
מבני ימיי )בעיקר המרינות באשקלו ובהרצלייה( שא ,החמירו את מצב המצוק.
דוחות וניירות עמדה שוני שהוכנו בהזמנת משרדי הממשלה לא הבשילו לכלל
פעולה .עוד יצוי כי המשרד להגנת הסביבה 5הציע כבר בשנת  1999להכי מסמ2
מדיניות לממשלה בנושא הגנת המצוק ,אול פעולותיו בעניי זה לא נשאו פרי.
הוועדה לשמירה על הסביבה החופית )להל הולחו" 6(,שבמשרד הפני הוקמה
בשנת  ,2005כמוסד התכנו האמו על שמירת הסביבה החופית .הולחו" ,קיימה
כמה דיוני עקרוניי בנושא המצוק א 2לא יזמה תכנית לשיקו המצוק ולשמירה
עליו .לבד מתיקוני נקודתיי משרד הפני ג לא יז תיקו כולל לתמ"א 13
תכנית המתאר הארצית לחופי הי התיכו שאושרה כבר לפני יותר מ  27שנה
שצרי 2לשק ,את השינויי שחלו מאז קיבלה התמ"א תוק ,ולקבוע את אמצעי
ההגנה על המצוק בכל חופי האר.-
בעקבות פניית רשויות מקומיות שונות למשרד ראש הממשלה לקבל את סיועו
בהגנה על המצוק המתמוטט ,ובעקבות יזמה של המשרד להגנת הסביבה להכנת
מסמ 2מדיניות ,מינה משרד ראש הממשלה בשנת  2005ועדת היגוי לנושא
בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה ואנשי מקצוע .הוועדה נועדה לעצב את דרכי
ההתמודדות ע הרס המצוק ולגבש קווי מנחי למדיניות לאומית בנושא .הצפי
__________________

4
5
6

שוברי גלי הבנויי במקביל לקו החו .
בשמו הקוד :המשרד לאיכות הסביבה.
בחוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד ,2004ובחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965נקבעו
הוראות מיוחדות בתחו הסביבה החופית )תחו של  300מטר מקו המי( ,לפיה הפקדה ואישור
תכנית החלה בתחו הסביבה החופית כפופי לאישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית.
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שקבעה הוועדה להגשת מסמ 2המדיניות לממשלה בנושא פתרו הקבע של בעיית
המצוק הוגדר לתקופה של כשנה ,ומועד תחילת העבודה נקבע לפברואר .2006
עבודתה של ועדת ההיגוי נמשכה מעל למתוכנ .באוקטובר  2008כתב משרד ראש
הממשלה למשרד מבקר המדינה כי המועד הצפוי לסיו עבודת הוועדה ולהגשת
מסמ 2המדיניות לממשלה הוא סו ,שנת  ;2008אול רק בחודש אפריל  2010הוגש
המסמ 2לממשלה ואומ -על ידה.7
התארכות תקופת העבודה של ועדת ההיגוי גרמה לכ 2שהרשויות המקומיות ומינהל
התכנו במשרד הפני עמדו במצב של אי ודאות בנוגע לפתרו המיטבי ולתחולת
האחריות התפעולית והתקציבית.
במהל 2כל התקופה שבה פעלה ועדת ההיגוי להכנת מסמ 2המדיניות )כארבע שני(,
לא נוצל הזמ היקר לביצוע פעולות ניטור; יודגש כי מעקב רצי ,אחר קצב נסיגת
המצוק והחופי חיוני ביותר לש קביעת הנחיצות של אמצעי ההגנה השוני
וסוג.
פרסומו של מסמ 2המדיניות הוא צעד בעל חשיבות רבה ,אול הוא רק צעד ראשו
בגיבוש הפתרונות להגנת המצוק ,ולאחריו יש לפעול לגיבוש פתרונות מעשיי
לבעיה ולהוציא לפועל .התנהלות של משרדי הממשלה מעידה על סחבת בתהליכי
קבלת ההחלטות בעניי ההגנה על המצוק .במש 2שני רבות ,כבר מאז שנות
התשעי של המאה העשרי ,נדונו הצעות שונות לפתרו בוועדות השונות בלי שמי
ממשרדי הממשלה נטל על עצמו אחריות לקבלת החלטות מעשיות ,ובינתיי
מחריפי מצבו של המצוק והסכנות הגלומות בו.
התמודדות הרשויות המקומיות ע הרס המצוק
 .1במהל 15 2השני האחרונות השקיעה עיריית הרצלייה מאמצי ומשאבי
בלימוד בעיית המצוק ופתרונותיה האפשריי .העירייה הזמינה כמה סקרי לחקר
היצרות החו ,ונסיגת המצוק וקיבלה המלצות לפתרו המצב .בנובמבר  2004אימצה
העירייה את החלופה שהמליצה על הקמת שוברי גלי .הולחו" ,דנה בהצעת
העירייה ביולי  2005ואחר כ 2ביולי ) 2008כעבור שלוש שני בלבד( ,ודרשה ממנה
להכי תכנית מפורטת .עד למועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2009לא הגישה
העירייה לולחו" ,את התכנית המבוקשת והיא חדלה לקד את הפתרו שהציעה
להגנת החו ,והמצוק .העירייה הלינה על כ 2שהיא נדרשת להוציא סכומי כס,
ניכרי לצור 2הצגת תכנית מפורטת ,ושהיא נדרשה על ידי הולחו" ,לבחו מחדש
חלופות שכבר בחנה בעבר.
לאור מצבו הקשה של המצוק בג הלאומי אפולוניה החליטה ראש עיריית הרצלייה
לבחו דרכי לפתרו הרס המצוק באפולוניה ,במקביל לבחינת פתרונות להרס
המצוק לאור 2כל חופי הרצלייה .בשנת  2004הקימה ראש עיריית הרצלייה ועדה
בהשתתפות נציגי העירייה ,המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגני ורשות
__________________
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העתיקות ,בחיפוש אחר פתרו מיידי וזמי להבטחת יציבות המצוק באפולוניה.
באוגוסט  2004אימצה הוועדה את החלופה של קיר י הבנוי מסלעי ,שהציע
המהנדס הימי שהעסיקה .במש 2כשלוש שני )בתקופה שבי נובמבר 2004
לפברואר  (2008קיימה העירייה מגעי ע המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל את
אישורו הסופי לפתרו המוצע .בתקופה האמורה המשרד להגנת הסביבה שינה את
דעתו כמה פעמי ,וקיבל לבסו ,את הפתרו הראשוני .לדעת משרד מבקר המדינה
התמשכו ההליכי לאישור הפתרו להרס המצוק באפולוניה באופ בלתי סביר.
עוד ביולי  2005ביקשה הולחו" ,מעיריית הרצלייה להציע פתרו מהיר למצוק
באפולוניה כחלק מפתרו כולל לשיקו החו ,והמצוק .הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה הרצלייה נתנה בנובמבר  2007היתר בנייה להקמת קיר הי למצוק .הוועדה
המקומית יידעה את הולחו" ,על החלטתה זו ,א 2לא הביאה את העניי לדיו בפניה.
הולחו" ,מצדה לא דרשה לבחו את היבטיו התכנוניי של הפתרו המוצע.
 .2בשנת  ,1996משהחלו להתברר ממדי הנזק שנגר למצוק בעקבות בניית
המרינה באשקלו ,ביקשו החברה הכלכלית לאשקלו בע"מ )להל החכ"ל(
ועיריית אשקלו להקי מערכת של שוברי גלי להג על החו ,והמצוק .הוועדה
למימי חופי שפעלה עד שנת  2004ליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,דרשה
מהעירייה לבצע בדיקות ומדידות ולבחו פתרונות נוספי ,אול העירייה לא ביצעה
את הדרישות וזנחה את הטיפול בתכניות להגנת המצוק בנימוק שאי לה התקציבי
הדרושי לכ .2עוד הועלה כי פעולות הניטור והמעקב אחר מצב החו ,,שהיה על
החכ"ל והעירייה לבצע בעקבות הקמת המרינה ,לא בוצעו כנדרש ולא יכלו לשמש
בסיס לקבלת החלטה.

8

כעבור שני ,בדיו בנושא הרס המצוק באשקלו שהתקיי במרס  2005בוועדה
לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ,המלי -המשרד להגנת הסביבה לבדוק את
האפשרות של התקנת מערכת גלילי 9להגנה על בוה המצוק מצפו למרינה בתור
פתרו זמני .הקמת מערכת הגלילי אושרה על ידי הולחו" ,ביוני ובאוגוסט .2005
נמצאו ליקויי רבי בהקמת מערכת הגלילי ובתחזוקתה :עיריית אשקלו לא
הכינה תכנית לניקוז הנגר העילי במקביל להתקנת הגלילי ,כפי שדרשה הולחו",,
וזרימתו המשיכה לפגוע ביציבות המצוק; הביצוע של המערכת לא תא את התכנו
המקורי שאישרה הולחו" ;,פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק והחו ,לא נעשו
כנדרש; ובסופו של דבר לא אכפו העירייה והחכ"ל על החברה שהקימה את מערכת
הגלילי למלא את כל התחייבויותיה לתחזוקתה ,לפי החוזה שנחת עמה ,ולא פעלו
לשיקו ולתחזוק המערכת שנהרסה זמ קצר לאחר שהוקמה; הולחו" ,לא עמדה על
כ 2שהעירייה תקיי את החלטותיה במלוא ,ולא ערכה מעקב אחר המערכת
__________________
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החברה היא חברה עירונית בשליטת עיריית אשקלו ,הפועלת בתחומי הבאי :עבודות תשתית,
פיתוח וסלילת כבישי ,ניהול נכסי נדל" ,הפעלת המרינה באשקלו וכ הפעלת היכל התרבות
באשקלו.
 geotubeהיא מערכת הבנויה משורות של שקי גליליי העשויי מחומר גאוטקסטילי וממולאי
בחול ,המונחי בתחתית המצוק.
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שנועדה להיות פתרו זמני וניסיוני .אי פיקוח ואי הקפדה על ביצוע מערכת
הגלילי כנדרש גרמו לכישלונה.
 .3במש 2השני ננקטו בתחו העיר נתניה כמה צעדי להגנה על המצוק ,ובה
הקמת שוברי גלי ,קירות י מאב ודרבנות .לצעדי הללו הייתה הצלחה חלקית.
עיריית נתניה ג פעלה לחיזוק חלקי מצוק באמצעי זולי וזמיני יותר ,כגו
שתילת צמחייה מייצבת ,הקמת רשתות ברזל ונעיצת מסמרי בקרקע .העירייה
הקימה צוות במינהל ההנדסה של העירייה ,שנועד לטפל באירועי ההתמוטטות
שהתרחשו בקטעי המצוק השוני ,בהקמת מערכות ניקוז ,בהקמת גדרות והצבת
שלטי אזהרה ,בסילוק סלעי שהידרדרו ,בהקמת מסלעות ובשתילת צמחייה
לצמצו סחיפת העפר.
בשנת  2005הכינה עיריית נתניה דוח מקצועי בנושא הרס המצוק בעיר .הדוח מפרט
דרכי פעולה להגנת המצוק ,בטווח הקצר ובטווח הארו ,2בעלות כוללת של כ 213
מיליו ש"ח .בעקבות דוח מבקר המדינה שפורס בשנת  102008החלו העירייה
והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה נתניה להכי תכנית מפורטת לשימור המצוק
באחד מקטעי החו .,עד אוגוסט  2008טר נדונה התכנית בוועדה המקומית ,וממילא
לא הועברה לאישור מוסדות התכנו האחרי.
 .4בשל מיקומ של כמה בתי מגורי במושב בית ינאי על שפת המצוק המועד
להתמוטטות ,מאז ראשית שנות התשעי של המאה העשרי עוסקת המועצה
האזורית עמק חפר שבתחומה נמצא המושב בבחינת הצעות להגנת המצוק .א,
על פי שממ"י אישר בפברואר  1997את השתתפותו במימו מערכת ההגנה על המצוק
בתנאי שהמועצה תציג תכנית מפורטת ,לא השלימה המועצה את הכנת התכנית
עד למועד הביקורת בשנת ) 2009יותר מ  12שנה לאחר מכ( ,וממ"י לא העביר לה
את הכספי שהתחייב לה.
נמצא כי בשני  2000עד  2009שכרה המועצה האזורית עמק חפר מומחי אשר בחנו
את מצב המצוק והציעו לה פתרונות להגנתו .על סמ 2המלצותיה הציגה המועצה
לפני המשרד להגנת הסביבה והולחו" ,הצעה להגנה על בוה המצוק וגגו .הביקורת
העלתה כי המועצה האזורית עמק חפר החלה בהכנת התכנית לפי הדרישות שהוצבו
בפניה ,א 2לא קידמה אותה ולא מילאה אחר התנאי שהציבו לה המשרד להגנת
הסביבה והולחו" ,,מאחר שהתקשתה לממ את העלויות הכבדות .עד למועד סיו
הביקורת ,באוגוסט  ,2009טר הגישה המועצה ולו נוסח ראשוני של התכנית .זאת
ועוד ,במש 2השני לא דאגה המועצה לבצע פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק,
כפי שהמליצו לה המומחי ששכרה.
 .5הממצאי מלמדי כי הרשויות המקומיות שהבעיה רובצת לפתח יזמו הצעות
שונות לפתרו וא ,שכרו מומחי להכנת סקרי ולמציאת פתרונות לבעיה ,ולש כ2
הוציאו סכומי כס ,לא מבוטלי .חלק מההצעות לפתרו היו מגובשות יותר ואחרות
פחות .בכל מקרה לא עלה ביד של הרשויות המקומיות להוציא לפועל פתרונות אלו.
__________________
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משרדי הממשלה ומוסדות התכנו ,ובראש הולחו" ,,שאליה פנו הרשויות
המקומיות בבקשה לקבל הנחיות ואישורי ,הטילו את נטל התכנו וביצוע הפתרונות
על הרשויות ,בלי שסיפקו לה כלי והנחיות ברורי להתמודדות ע הבעיה ובכל
פע בחנו את ההצעה הנקודתית שהוגשה לה בלי לגבש תפיסה כוללת של הבעיה.
תפיסה מקיפה הייתה עשויה לחסו 2את הכס ,והזמ היקרי שהשקיעו הרשויות
השונות ,ולסייע בפתרו הבעיה המשותפת .מ הראוי היה כי משרדי הממשלה
ומוסדות התכנו יאמצו קווי מנחי ברורי בנושא זה ויפעלו מתו 2ראייה כוללת
ובתיאו .דרישות אלה מקבלות משנה תוק ,לנוכח החרפת מצבו של המצוק.

התכנו והבנייה בתחו המצוק
 .1עיריית אשקלו והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה אשקלו יזמו הכנת תכנית
מפורטת לשינוי ייעוד של מגרשי הנמצאי על שפת המצוק ,מייעוד למלונאות
לשטח ציבורי פתוח ,על מנת להימנע מבנייה על המצוק הנמצא בסכנה חמורה .אול
העירייה והוועדה המקומית התרשלו במילוי התנאי שקבעה הוועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז דרו במסגרת הליכי אישור התכנית ,וכתוצאה מכ 2בוטלה
התכנית החדשה וייעוד המגרשי לא שונה.
 .2בדוח מבקר המדינה משנת  112008פורסמו ממצאי הנוגעי להיתר בנייה
שנתנה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה נתניה ביולי  2007להקמת מלו סוויטות
של  30קומות בגג המצוק .היתר הבנייה נית על סמ 2תכנית מפורטת משנת 1994
ותכנית בינוי כוללת שהוכנה לפיה ,בלא שנקבע בתכניות גובה המבנה המרבי
המותר .נמצא כי ביולי  2009החליטה הוועדה המקומית לתת היתר לבניית מלו
נוס ,,של  32קומות ,על גג המצוק .אישור הבקשה לפני שהסתיימה הבדיקה של
המשרד להגנת הסביבה ,בלי שנבדקו כל ההשלכות של הקמתו של מלו בסדר גודל
דומה א 2מעט קוד לכ ,והימנעותה של הוועדה המקומית משימוש בכלי
התכנוניי שהחוק נת בידה כדי למנוע קביעת עובדות בשטח בטר יסתיי ההלי2
התכנוני אינ ראויי בנסיבות העניי.
 .3רבי מהבתי במושב בית ינאי הבנויי על גג המצוק נמצאי בתחו ה 100
מטר מקו המי ,שהבנייה בו אסורה לפי תמ"א  .13כבר בשנת  1998הורתה ועדת
המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,לוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה עמק חפר ,להכי תכנית מפורטת שתסדיר את הבנייה
באות מגרשי תו 2קביעת הנחיות בנושא סילוק השפכי והניקוז והנחיות אחרות
שיבטיחו שמירה על יציבות המצוק .אול עד למועד סיו הביקורת ,בשנת  ,2009לא
הושלמה הכנת התכנית.
 .4בי השני  1997עד  2007פעלו עיריית אשקלו והחכ"ל להקמת טיילת על גג
המצוק בעיר ,על סמ 2תכנית מפורטת ישנה משנת  ,1975א כי מאז חלו שינויי
שהצרו את החו ,ופגעו במצוק בעקבות הקמת המרינה .ביצוע העבודות על גג המצוק
עלול לסכ את יציבותו ,מה ג שקיי חשש להרס הטיילת בעקבות התמוטטות
__________________
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המצוק
העשרי.

כפי שקרה לטיילת הקודמת שבנתה העירייה בשנות השבעי של המאה

 .5מבני הבנויי על המצוק ולמרגלותיו עלולי לערער את יציבותו ולהאי -את
תהליכי ההרס שלו .הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה הרצלייה והוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה אשקלו לא פעלו להריסת של כל המבני הבלתי חוקיי שהוקמו
בתחו המצוק ,זאת למרות שלפי חוות דעת שקיבלו מדובר במבני מסוכני.
חומרה יתרה יש בעובדה שעיריית אשקלו והחכ"ל בנו מדרגות שמובילות לחו ,ללא
היתר בנייה ותו 2יצירת מפגע המסכ את יציבות המצוק ואת הציבור.

סיכו והמלצות
מהממצאי עולה תמונה עגומה בכל הנוגע לטיפול של משרדי הממשלה והרשויות
המקומיות בסוגיה של הרס המצוק החופי .א ,שהבעיה מוכרת וידועה זה שני
רבות ,לא נעשה כמעט דבר כדי להתמודד עמה .הממצאי מלמדי כי א ,שהרשויות
המקומיות יזמו הצעות שונות להתמודדות ע הרס המצוק ,ה לא הצליחו להוציא
פתרונות אלו לפועל .משרדי הממשלה ,ובראש משרד הפני והמשרד להגנת
הסביבה ,פעלו בעיקר כגור פסיבי שהגיב על היזמות של הרשויות המקומיות,
ושיתו ,הפעולה שלה ע הרשויות המקומיות נמצא לוקה בחסר .עקב כ 2בוזבזו
משאבי וזמ יקר .ג העבודה על הכנת מסמ 2מדיניות בנושא הרס המצוק החופי,
שיזמו בשנת  2005משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה ,נמשכה זמ רב
מעבר לתכנו המקורי ועד למועד פרסו דוח זה טר התקבלו החלטות אופרטיביות
בנושא.
סוגיית הרס המצוק החופי היא בעיה לאומית המחייבת פתרו מערכתי .הממצאי
מלמדי כי הרשויות המקומיות לא הצליחו להוציא לפועל לבד פתרונות של קבע
להגנה על המצוק .מ הראוי שמשרד ראש הממשלה בשיתו ,ע המשרד להגנת
הסביבה ומשרד הפני ,ירתמו ה את הרשויות המקומיות וה את מוסדות השלטו
האחרי לפעולה מתואמת ומשולבת שתית מענה לתהליכי הרס המצוק ,בטווח
המיידי ובטווח הארו .2במסגרת זו יש לקבוע ,בי היתר ,כיצד יחולק הנטל התקציבי
בי כל הגורמי הרלוונטיי .מ הראוי שיוחל בהקד האפשרי בהכנתה של תכנית
רב שנתית להתמודדות ע הרס המצוק ,המתבססת על מסמ 2המדיניות שהוצג
לממשלה .כ ראוי שיוחל בהקד בביצוע פעולות ניטור ומעקב אחר מצב המצוק
והחופי בכל האר.-
לדעת משרד מבקר המדינה ראוי ג שהטיפול בנושא יוטל על גו ,מרכזי שיפעל
לאיגו המשאבי ולתיאו בי כל הגורמי .גו ,זה ראוי שירכז את עבודת המחקר,
התכנו והפיקוח על ביצוע של אמצעי ההגנה שייבחרו .יודגש כי דווקא משו
שמש 2הזמ להכנת התכניות אינו קצר ,יש להתחיל בהנעת תהלי 2תכנו מיידי.
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פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי
בחופי הי התיכו
חופי הרחצה בישראל ה משאב לאומי לנופש עממי ,המשמש מיליוני תושבי
ותיירי בני כל הגילי .בחופי הרחצה מתקיימות פעילויות מגוונות ובה רחצה,
צלילה ,גלישה ,משחקי כדור ושיט מוטורי.
אור 2חופי הי התיכו בישראל הוא כ  197ק"מ .רוב נמצאי בתחומיה של 22
רשויות מקומיות )להל הרשויות המקומיות החופיות(; כ  30ק"מ מה באחריות
רשות הטבע והגני הלאומיי )להל רט"ג(; וכ  20ק"מ באחריות משרד
הביטחו.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל דצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הרשויות
המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו ,ובייחוד מפגעי הנוגעי לבריאותו
ולשלומו של הציבור .הביקורת נעשתה בעיריות עכו ,קריית י ,טירת כרמל ,נתניה,
הרצליה ובת י ובמועצות האזוריות חו ,הכרמל ,עמק חפר וג רווה )להל הרשויות
המקומיות שנבדקו( ,במשרד הפני ובמחוזותיו ,במשרד להגנת הסביבה ובמחוזותיו
ובמשרד הבריאות .בדיקות השלמה נעשו בהתיחס לחופי עיריית חיפה ולחופי
המועצה האזורית מטה אשר.

עיקרי הממצאי
סיווג החופי
על פי חוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד ) 1964להל חוק הסדרת מקומות
רחצה( ,שר הפני מוסמ 2לקבוע בצו שקטעי חו ,מסוימי ייאסרו לרחצה וקטעי
חו ,אחרי יהיו מקומות רחצה מוכרזי:
ח ו פ י ר ח צ ה מ ו כ ר ז י   :לאור 2הי התיכו יש כ  13ק"מ של חופי רחצה
מוכרזי ,רוב נמצאי בתחומיה של  19רשויות מקומיות חופיות.
ח ו פ י  א ס ו ר י  ל ר ח צ ה :אורכ של החופי האסורי לרחצה לאור 2הי
התיכו הוא כ  75ק"מ.
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ח ו פ י  ש א י נ  מ ו כ ר ז י  )להל חופי חסרי סטטוס( :חופי ששר הפני
לא הכריז שה מותרי לרחצה או אסורי לרחצה .אורכ כ  109ק"מ.
בשני  2008 1980גדלה אוכלוסיית מדינת ישראל מכ  4מיליו תושבי לכ 7.4
מיליו תושבי ,א 2בתקופה זו הצטמצמה רצועת חופי הרחצה המוכרזי וכתוצאה
מכ 2בוטלו שירותי ההצלה והשירותי הנלווי ב  11חופי שהיו מקומות רחצה
מוכרזי.

חלוקת הסמכויות לטיפול בחופי
בצו שהוציא שר הפני על פי חוק הסדרת מקומות רחצה נקבע כי על הרשויות
המקומיות שבתחומ נמצאי חופי י 1להקי בחופי הרחצה המוכרזי מתקני
דוגמת תחנות הצלה ,תחנות עזרה ראשונה ומתקני סניטריי ,ולהעסיק מצילי,
פקחי ומגישי עזרה ראשונה.
בשנת  2003הפסיק משרד הפני לסייע לרשויות המקומיות במימו אחזקת
החופי ,ומאז הוא מסייע לה במימו פיתוח החופי וחידוש התשתיות בלבד.
מדי שנה בשנה מעביר משרד הפני לרשויות המקומיות החופיות הנחיות לפתיחת
עונת הרחצה ובה הנחיה לבצע סקר סיכוני בחופיה .הרשויות המקומיות שנבדקו
לא עשו סקרי סיכוני בחופי שבתחומ ובה החופי חסרי הסטטוס שיש בה
התקהלות רבה .על א ,חשיבות איתור של החופי המסוכני לרחצה ,לא וידא
משרד הפני שהרשויות המקומיות אכ מבצעות סקרי סיכוני בחופי ,על פי
הנחייתו.
משרד הפני הנחה את הרשויות המקומיות להציב בחופי חסרי הסטטוס שלטי
ובה אזהרה לציבור לגבי הרחצה בה.
חוקי העזר של רשויות מקומיות רבות אוסרי את הרחצה בחופיה בשעות
ובמקומות שאי בה שירותי הצלה ,ומשמעות הדבר היא כי הרחצה בחופי חסרי
הסטטוס שבתחומ אסורה.
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו לאיתור החופי חסרי הסטטוס שיש
בה התקהלות ,לא פעלו ליצירת הבחנה ברורה בי חופי רחצה מוכרזי ובי חופי
חסרי סטטוס ,ולא הציבו בחופי חסרי הסטטוס שלטי כנדרש על פי הנחיות
משרד הפני וחוקי העזר שלה.

אכיפת איסור רחצה
סעי)12 ,א( לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי המתרח -במקו שהרחצה בו
אסורה דינו קנס .נמצא שהרשויות המקומיות שנבדקו אינ אוכפות את חוק הסדרת
מקומות רחצה ואת חוקי העזר שלה בעניי איסור הרחצה.
__________________
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בחופי שבאחריות רט"ג היא אחראית לכל עניי כאילו הייתה רשות מקומית.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

בשני  22009 2007טבעו למוות בי התיכו  117בני אד .הטביעות למוות אירעו
במקומות רחצה מוכרזי בשעות שלא ניתני בה שירותי הצלה וכ בחופי חסרי
סטטוס ובחופי אסורי לרחצה.
בשני  2009 2007חויבה המדינה )משרד הפני( לשל פיצויי בס 2כ  8.5מיליו
ש"ח עקב תביעות שהוגשו נגדה בגי עשר טביעות שאירעו בשני .2002 1997

איסור נהיגה בחופי
בחופי הי השתרשה תופעה של נהיגה ברכבי שטח ובטרקטורוני ,שיש בה כדי
לסכ את חיי המתרחצי ולגרו להרס החופי .תופעה זו כרוכה בעברה על חוק
איסור נהיגה ברכב בחו ,הי ,התשנ"ז ) 1997להל חוק איסור נהיגה בחו ,הי(.
משרד הפני קבע כי יש להציב בחופי שלטי המצייני את איסור הנהיגה בה.
א ,על פי כ במקומות רבי שמתאפשר בה מעבר כלי רכב לחופי ,ובכלל זה
חופי בתחומה של עיריית עכו ובתחומה של המועצה האזורית מטה אשר ,לא הוצבו
שלטי האוסרי את הנהיגה בחו ,הי ולא הוקמו מכשולי המונעי מעבר של
כלי רכב.
חוק איסור נהיגה בחו ,הי קובע כי שר הפני רשאי להסמי 2מפקחי לאכיפת
חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתו 2רשימות מפקחי שיגישו לו רשויות מקומיות
ואיגודי ערי שעיקר עיסוק הוא שמירה על איכות הסביבה .נמצא שעד מועד סיו
הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הסמי 2שר הפני ,הממונה על ביצוע חוק איסור נהיגה
בחו ,הי ,מפקחי מקרב עובדי משרדו לש אכיפת החוק ,ולא הופעל מער 2אכיפה
מוסדר ליישו הוראות החוק ,א ,שהעוברי על חוק זה מסכני את הציבור .עוד
נמצא כי מרבית הרשויות המקומיות ואיגודי הערי שעניינ איכות הסביבה לא
שלחו למשרד הפני רשימות של מפקחי ,וממילא השר לא הסמי 2את נציגיה
לאכו ,את חוק איסור הנהיגה בחו ,הי.

הסדרת חופי לספורט מוטורי ימי
ברבי ממימי החופי חסרי הסטטוס רוחצי אנשי לצד אופנועי י ,המסכני
אות .הדבר מתרחש ,בי היתר ,במימי חופיה של עיריית טירת כרמל ,עיריית
חיפה ,המועצה האזורית ג רווה ,המועצה האזורית עמק חפר ועיריית עכו.
על פי חוק הסדרת מקומות רחצה ,רשות מקומית רשאית ,באישור שר הפני,
לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בי ,ובכלל זה הוראות להסדרת השיט
במקו הרחצה למניעת הפרעות לרחצה .נמצא שא ,לא אחת מהרשויות המקומיות
החופיות שמתקיימות בה פעילויות ספורט מוטורי ימי הסדירה פעילויות אלו בחוק
עזר.
__________________
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זיהו חופי הי
מדי שנה בשנה מוזרמי למימיה של חופי ישראל מיליוני מטרי מעוקבי של
מי דר 2מקורות המצויי בקרקע ודר 12 2נחלי ראשיי .חלק מ המי הנשפכי
לי מזוהמי עקב הזרמת ביוב גולמי ,ביוב מטופל )מי קולחי( ומי נגר עילי
)מערכות ניקוז מי גש( .מפקח רחצה 3מוסמ 2לאסור את הרחצה בחו ,רחצה מוכרז
לתקופה שלא תאר 2מ  14יו א נוכח שצרי 2לעשות כ מטעמי בטיחות או
תברואה ,על פי המלצת משרד הבריאות.
בשנת  2008אירעו  19אירועי של זיהו הי ובשנת  2009אירעו עשרה אירועי של
זיהו הי ,שבעקבותיה אסר משרד הפני את הרחצה בכמה מימי החופי
המזוהמי לאחר שמשרד הבריאות המלי -לו לעשות זאת.
ח ו פ י ע י ר י י ת ע כ ו :בשנת  2008נאסרה הרחצה במימי חו ,עכו לסירוגי במש2
כ  80ימי ,מרבית בעונת הרחצה ,בשל זיהומי בקטריאליי שהתגלו בדגימות
שדג משרד הבריאות והעידו על הזרמת מי קולחי מזוהמי לנחל חילזו ולנחל
נעמ ,שמימיה נשפכי לי .רוב הזיהומי שנמצאו נבעו מגלישת מי קולחי
מזוהמי ממכו טיהור השפכי )להל מט"ש( כרמיאל ,שנוצר בו עומס יתר.
ח ו פ י ע י ר י י ת ח י פ ה :בשני  2009 2008התרחשו  11אירועי של הזרמת
שפכי לחופי הי בחיפה.
ח ו פ י ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה :עקב הישנותה של הזרמת מי נגר המכילי ריכוז
גבוה של שפכי ממוביל ניקוז של העירייה אל מימי חו ,אכדיה דרו )המכונה "חו,
הנכי"( ,באפריל  2009קיי המשרד להגנת הסביבה שימוע לנציגי עיריית הרצליה
ובו דרש שהעירייה תבצע עבודות תשתית שיבטיחו כי לא יזרמו מי ממוביל הניקוז
בחו ,אל הי ,אלא א כ מקור בגש .עד אוקטובר  ,2009המועד שבו נדרשה
העירייה להשלי את מרבית העבודות למניעת הזרמת של מי נגר מזוהמי אל
הי ,לא מילאה עיריית הרצליה את דרישות המשרד להגנת הסביבה.
מאחר שעיריית הרצליה לא נענתה לחלק מדרישות השימוע ,בינואר  2010חת
מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה על בקשה לפתיחת חקירה פלילית של
המשטרה הירוקה 4נגד עיריית הרצליה.
ח ו פ י ת ל א ב י ב י פ ו :ב  9.2.09אירעה פריצה בצינור ביוב המוביל את שפכי
יישובי בקעת אונו אל מט"ש ד .הפריצה אירעה באזור הר פסולת של חירייה .על פי
ממצאי המשרד להגנת הסביבה ,הדבר הביא לידי זרימת שפכי גולמיי לנחל
איילו וזיהו מימיו ,וברוב התקופה שבי פברואר לאפריל  2009נאסרה הרחצה
בחלק מחופי עיריית תל אביב.

__________________
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"מפקח רחצה" :אד שהוסמ על ידי שר הפני לצור זה.
הסיירת הארצית לאיכות הסביבה ,המכונה המשטרה הירוקה ,הוקמה ביוני  1990כגו #מטה ארצי של
המשרד להגנת הסביבה כדי לאכו #את החוקי  ,התקנות והצווי בנושאי איכות הסביבה.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת מפגעי בחופי הי התיכו

בחודשי מרס ואפריל  2009ער 2מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה שימוע
לעיריות אור יהודה וקריית אונו ,שצינור הביוב מצוי בבעלות ,ולאיגוד ערי ד
לתברואה.
במאי  2009פנה מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה למנהל המשטרה
הירוקה בבקשה לפתיחת תיק חקירה לש בחינת מעורבות של עיריות אור יהודה
וקריית אונו ואיגוד ערי ד לתברואה בביצוע עברות לפי סעי20 ,כא לחוק המי
וסעי 13 ,לחוק שמירת הניקיו .עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2009לא הסתיי
הלי 2החקירה של המשטרה הירוקה.
בינואר ובמרס  2010מסרו עיריות קריית אונו ואור יהודה ואיגוד ערי ד לתברואה
למשרד מבקר המדינה כי ה חולקי על ממצאי המשרד להגנת הסביבה ועל
מסקנותיו.

ניקיו החופי
חופי הי שאינ מקומות רחצה מוכרזי סובלי מהזנחה ומהצטברות פסולת
שגורמת למפגע סביבתי .בשנת  2005יז המשרד להגנת הסביבה את תכנית "חו,
נקי" ,וכדי להערי 2את ניקיו החופי ואת מידת הצלחתה של התכנית קבע המשרד
את מדד "חו ,נקי" ,המתבסס על דגימת פריטי ביחידת שטח של חו.,
מדד "חו ,נקי" שקבע המשרד להגנת הסביבה מביא בחשבו רק את הפסולת הלא
מתכלה ,כגו פלסטיק ,מתכת ,ניילו וזכוכית ,ואינו מביא בחשבו פסולת אורגנית,
כגו שיירי אוכל ,א ,שהיא עלולה לפגוע בבריאות הציבור ולהוות מטרד אסתטי.
בשני  2009 2008נמדדה רמת ניקיו בינונית על פי מדד "חו ,נקי" בחופי שאינ
מקומות רחצה מוכרזי בתחומיה של  7ו  6רשויות מקומיות )בהתאמה( מתו11 2
הרשויות המקומיות החופיות שנבדקו.
בשני  2008 2005שלח המשרד להגנת הסביבה מכתבי "התראה לפני צו ניקוי",
לפי חוק שמירת הנקיו ,התשמ"ד  ,1984לרשויות מקומיות שחופיה נמצאו
מלוכלכי .בשני אלו א ,הוצאו צווי ניקוי לעיריות הרצליה ,עכו וקריית י
ולמועצה האזורית ג רווה ובה ה נדרשו לפנות את הפסולת ולנקות את החופי.
בשנת  2009הוציא המשרד להגנת הסביבה צו ניקוי לעיריית קריית י.
הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו לאכיפת חוק שמירת הניקיו וחוקי העזר
שלה בעניי זה בחופי חסרי הסטטוס ובחופי האסורי לרחצה.

סיכו והמלצות
חופי הרחצה ה משאב לאומי לנופש עממי ,ומדי שנה בשנה פוקדי אות רבבות
אזרחי ותיירי.
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ב  30השני האחרונות הצטמצ אורכ הכולל של חופי הרחצה המוכרזי ומספר
ירד ,ואילו אוכלוסיית המדינה גדלה בכ  3מיליו תושבי .לפיכ 2מתרחבת התופעה
של רחצת נופשי בחופי שאי בה שירותי הצלה.
על משרד הפני והרשויות המקומיות לנקוט צעדי להגדלת אור 2חופי הרחצה
המוכרזי לטובת ציבור הנופשי ,וכ 2יצטמצ מספר הנופשי הרוחצי במקומות
שאי בה שירותי הצלה.
מדי שנה בשנה מתרחשות בקי -תאונות וטביעות בחופי הי בישראל .מדינת ישראל
והרשויות המקומיות החופיות אחראיות לשלומ של הנופשי בחופי .איתור
החופי המסוכני ,הצבת שלטי אזהרה והנחיה והצבת פקחי שיאכפו את הוראות
החוק יצמצמו את חשיפת הרוחצי לסכנות הטמונות ברחצה בי ובייחוד במימיה
של חופי מסוכני.
במרבית הרשויות המקומיות שנבדקו שירותי ההצלה בחופי הרחצה המוכרזי
מופסקי בשעות אחר הצהריי המאוחרות ,שבה שוהה עדיי קהל רב בחופי וא,
רוח -בי.
נוכח התאונות המתרחשות בחופי הרחצה המוכרזי בשעות שאי בה שירותי הצלה
והמלצות משרד הבריאות והאגודה למניעת הסרט בישראל לשהות בחופי הרחצה
בשעות הבוקר המוקדמות ,אחר הצהריי או לפנות ערב בשל הסכנה מקרינת
השמש ,ראוי לבחו את האפשרות להארי 2את שעות הפעילות של שירותי ההצלה.
בי ובחופי שאינ מקומות רחצה מוכרזי מתקיימות פעילויות פנאי שונות ,בה
גלישת גלי וספורט מוטורי .מחובת של הרשויות המקומיות החופיות ומשרד
הפני להקצות לכ 2חופי ולהסדיר כדי לשמור על שלו ציבור הרוחצי בי.
חופי ישראל עשירי במשאבי טבעיי ובעלי ער 2רב לתושבי המדינה :ה
שופעי מגוו ביולוגי עשיר ,חול י ,נופי מגווני ואתרי היסטוריי .זיהו מימי
החופי והפסולת המצטברת בה מאיימי על בריאות הציבור ופוגעי במערכת
האקולוגית הימית ובהנאה מהשהות בחופי הי ומהרחצה בי.
על הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה לפעול לצמצו הזרמת ביוב ומי נגר
עילי מזוהמי לי ,להגביר את הפיקוח על ניקיו החופי ולהרחיב את הפעולות
להגברת מודעות הציבור לחשיבות השמירה על ניקיו החופי.
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ליד רשויות מקומיות רבות פועלות קרנות שונות )להל הקרנות( כדי לסייע לה
להגשי את יעדיה בתחומי הפיתוח ,החינו 2והתרבות ,החברה ,הרווחה ועוד.
הרשויות המקומיות משתתפות על פי רוב בהנהלת הקרנות ומכוונות את פעילות
הלכה למעשה .לצור 2השגת מטרותיה מקיימות הקרנות פעילות נרחבת ורצופה
להתרמת כספי באר -ובחו"ל.
הקרנות פועלות כישויות משפטיות נפרדות .מרבית עמותות רשומות אצל רש
העמותות במשרד המשפטי )להל הרש( ,וה גופי שהוקמו שלא למטרות
רווח .הקרנות התאגדו כעמותות כדי שיוכלו לגייס משאבי כספיי ואחרי
מתורמי באר -ובמיוחד מחו"ל 1ובעיקר לש הקמת מבני ומתקני ורכישת ציוד
לרווחת התושבי ברשות המקומית שבה פועלת כל קר.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה עשה ביקורת בחודשי מרס  2009עד ינואר  2010על פעילות
של קרנות בעלות זיקה לרשויות מקומיות .לצור 2ביצועה של ביקורת זו החליט
מבקר המדינה להחיל את סמכותו על ארבע קרנות הפועלות לצד רשויות מקומיות.
הביקורת נעשתה בעיריית תל אביב יפו ובקר תל אביב לפיתוח )להל קר תל
אביב(; בעיריית נהרייה ובקר לפיתוח נהרייה )להל קר נהרייה(; במועצה
המקומית קדומי ובקר קדומי לפיתוח )להל קר קדומי(; בעיריית אשקלו
ובקר אשקלו .בדיקות השלמה נעשו במינהל לשלטו המקומי וברשות התאגידי
שבמשרד הפני.
ואלה הנושאי העיקריי שנבדקו :מוסדות הקרנות; נוהלי עבודת והמבנה הארגוני
שלה; הגדרת גבולות הסמכות בי הקרנות ובי הרשויות המקומיות והגדרת
הפעילות שלה; התקשרויות של הקרנות; ביצוע עבודות פיתוח; נסיעות לחו"ל של
עובדי הקרנות ומנהליה; תשלומי שכר ותשלומי נלווי; החזרי הוצאות; גביית
עמלות ודמי ניהול; העברת תרומות באמצעות הקרנות; מעקב ובקרה.

__________________

1

התנאי העיקריי להכרה בתרומות אלו אצל גופי השלטו במדינות שבה ה מגויסות ה שהגו
המקבל את התרומות עוסק בפעולות המוגדרות צדקה ) (charityואי לו זיקות מהותיות לרשויות
הממשל או לרשויות מקומיות.
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עיקרי הממצאי
בידי משרד הפני לא היה מידע על פעילות של הקרנות ,היקפה ומאפייניה.
למשרד הפני ג לא היה מידע על מעורבות הרשויות המקומיות בהנהלות של
הקרנות ועל תחומי נוספי כגו תחומי תקציב ,פעולות משיקות ומשותפות ,מת
שירותי מוניציפליי ,הקמה וביצוע של פרויקטי ועוד.
בהיעדר מידע של על פעילות הקרנות שלצד הרשויות המקומיות ,אס ,משרד
מבקר המדינה מידע על  76מה .המידע נאס ,ממאגר הכולל כ  31,000עמותות
שהרש מנהל אותו.
מבדיקת הפעילות של מוסדות ארבע הקרנות בשני ) 2008 2006להל השני
שנבדקו( עלה כי האספה הכללית של קר נהרייה והאספה הכללית של קר קדומי
לא התכנסו כלל בשנת  .22008האספות הכלליות של קרנות תל אביב ,נהרייה
וקדומי לא דרשו ,בדר 2כלל ,דוחות על פעולות ועדת הביקורת ולא דנו בה .תפקוד
הוועדי המנהלי של קרנות נהרייה ,קדומי ואשקלו היה לקוי ביותר .כ2
לדוגמה ,הוועד המנהל של קר נהרייה לא קבע את תדירות התכנסותו ,הוועד המנהל
של קר אשקלו לא התכנס בשני  2006ו  2007ובשנת  2008התכנס רק פע אחת.
ועדת הביקורת של קר נהרייה לא התכנסה כלל בשני שנבדקו ,ואילו ועדת
הביקורת של קר קדומי התכנסה פע אחת בלבד בשני  2006ו  2007ולא
התכנסה כלל בשנת .2008
בעניי קביעת נוהלי העבודה בענייני שבה עוסקות הקרנות עלה כי קר אשקלו
)למעט נוהל התקשרויות ורכישות( וקר קדומי לא קבעו נהלי בכתב לצור2
הסדרת פעילות במכלול התחומי האמורי; בקר נהרייה הוכ נוהל אחד בלבד
בשנת  2001לטיפול בבקשות המופנות אל הקר כדי לסייע לנזקקי; בקר תל אביב
לא נקבעו נהלי בכתב להעסקת עובדי.
בקר קדומי ,שבה מועסקי  23עובדי ,לא הוגדר המבנה הארגוני ,וממילא לא
הוגדרו הדרגי המקצועיי והניהוליי הדרושי לה.
ליקויי מהותיי נמצאו ג בהתנהלות של הרשויות המקומיות שנבדקו בנוגע
לאות קרנות ,ואלה ה:
 .1עיריית נהרייה והמועצה המקומית קדומי לא הסדירו בהסכמי כתובי את
התקשרויותיה ע הקרנות ובכלל זה את הזכויות והחובות של כל צד.
 .2בהיעדר הסכ בי עיריית נהרייה וקר נהרייה ,לא הוסדרו תחומי הפעילות של
העירייה והקר .כ 2לדוגמה ,עובדי עיריית נהרייה קבעו את אמות המידה לחלוקת
מענקי לסיוע בכס ,ובשווה כס ,לנזקקי ,ואילו את המענקי חילקה הקר .ולא זו
בלבד אלא שעיריית נהרייה א ,פרסמה וניהלה את המכרז לבחירת נות השירות
לאספקת מוצרי החשמל שחולקו לנזקקי באוגוסט  ;2007בראש ועדת המכרזי
עמד באותה העת מ"מ ראש העירייה שכיה ג כסג יו"ר הקר.
__________________

2
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בחוק העמותות ,התש" ,1980נקבע כי האספה )המועצה( הכללית תתכנס לא פחות מאחת לשנה.
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) .3א( בפברואר  2007נחת הסכ למפרע בי עיריית אשקלו ובי קר אשקלו
לאספקת שירותי רווחה וקהילה לשני  ,2007 2006שתוקפו הואר 2באופ אוטומטי
לשנה נוספת והוא פג ב  .31.12.08עד ינואר  ,2010מועד סיו הביקורת ,טר הואר2
ההסכ .למרות זאת המשיכה הקר לתת שירותי לעירייה.
)ב( קר אשקלו העסיקה  67עובדי שעבדו במחלקות העירייה ובבתי הספר שלה
כעשר שני ויותר ,בלא שהעירייה בחנה את יחסי העבודה בינה ובי העובדי
המועסקי באמצעות הקר ,ה בנוגע לתקינות הסדר ההעסקה של עשרות עובדי
באמצעות גור חיצוני וה בנושא המחויבות העתידית של העירייה בגי צורת
העסקה זו .זאת ועוד ,העירייה רכשה מהקר את שירותי כוח האד האמורי לעיל
בלא שקיימה מכרז כנדרש בחוק ובתקנות.
 .4ההחלטות שהתקבלו בעיריית תל אביב יפו על שיעור השתתפותה בפרויקטי
שיזמה הקר לא התבססו על מידע בנוגע לפערי התכנו והתקציב של הפרויקטי,
והתנהלות זו גרמה לעירייה להגדיל את השתתפותה ,לעתי באופ ניכר ,בנטל
התקציב הנוס ,שנדרש לביצוע הפרויקטי.
הקרנות שנבדקו ה גופי בעלי מאפייני ציבוריי מובהקי ,א 2בשעת ביצוע
עבודות מוניציפליות לא נהגו על פי העקרונות המנחי גופי ציבוריי בפעילות
בתחו זה .כ 2לדוגמה ,קר תל אביב לא הקפידה לקיי הליכי בחירה פומביי
ותחרותיי בעת שהתקשרה ע קבלני בהיק ,כספי של מאות אלפי דולרי;
קרנות תל אביב ואשקלו לא קבעו נוהל למסירת עבודות ליועצי ,והטעמי לבחירת
היועצי בכל פרויקט לא תועדו; קר אשקלו התקשרה ע ספקי בסכומי
כספיי ניכרי בלי לקיי הלי 2בחירה פומבי ותחרותי.
הנסיעות לחו"ל של עובדי ושל אישי נבחרי במסגרת הקרנות ה מרכיב מהותי
ומרכזי בעבודתה של הקר .למרות זאת ,קר תל אביב ,קר נהרייה וקר קדומי לא
קבעו נהלי בכתב בנושא הנסיעות לחו"ל ,אשר יפרטו את שלבי הטיפול והאישור
של כל נסיעה בתפקיד לחו"ל ,החל בזיהוי הצור 2או היזמה לנסיעה ,עבור במת
אישור סופי לנסיעה וכלה בדיווח על תוצאות הנסיעה .הנוסעי לחו"ל מטע קרנות
קדומי ונהרייה ג לא נדרשו לדווח למוסדותיה ולא דיווחו ,בדר 2כלל ,על תוצאות
הנסיעות ועל סכומי התרומות שנאספו.
נמצאו ליקויי ג בעניי תשלו שכר של עובדי קר תל אביב ,כלהל :השכר
המשול לכל אחד מעובדי הקר לא נקבע במהל 2השני על פי אבני בוח כלשה,
שיבטיחו ניהול מדיניות שכר קבועה המאפשרת מחד גיסא גמישות ניהולית ומאיד2
גיסא מנוהלת על פי אמות מידה ציבוריות; למנכ"ל הקר שול מדי חודש בחודשו
כ  2,300ש"ח "פיצוי שווי רכב" ,שלא לפי הסכ העבודה שהקר חתמה עמו ובניגוד
למקובל לגבי מנכ"לי במשרדי ממשלה; בסתירה לחוזה שחתמה הקר ע גַייסות
התרומות ,שנקבע בו כי כל אחת מה תהיה זכאית להחזר נסיעות חודשי )דלק,
רישיונות וביטוח( ,העמידה הקר לכל אחת מה רכב צמוד וכ 2נשאה בתשלו יתר
של כ  30,000ש"ח לשנה.
קר אשקלו שילמה למנכ"ל היוצא פיצויי פיטורי שלא היה זכאי לה על פי
ההסכ שנחת עמו .תשלו חורג זה הסתכ ב  276,570ש"ח.
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נמצאה זיקה עסקית בי עו"ד העומד בראש משרד עורכי הדי שהעניק שירותי
לקר תל אביב )להל ראש המשרד( לבי מנכ"ל קר תל אביב ,שנהג לאשר את
החשבונות לתשלו שכר הטרחה לאותו משרד עורכי די .הבדיקה העלתה כי ראש
המשרד הוא ג הבעלי של חברה בע"מ שהתאגדה ונרשמה כחברה באפריל 2004
)להל החברה( ,ועל פי הרישומי ברש החברות הוא ג מחזיק ב  58%מהו
המניות שלה .ראש המשרד שימש בחברה ג דירקטור .ממסמכי החברה ברש
החברות עלה כי מנכ"ל קר תל אביב החזיק ממאי  2004ב  5%מהו המניות של
החברה ,וכי ראש המשרד הודיע לרש החברות ביולי  2006על מינויו של מנכ"ל
הקר לדירקטור בחברה בנובמבר  .2004כ ,2משנת  2004פעל מנכ"ל קר תל אביב
בניגוד ענייני לכאורה כשטיפל בנושאי הנוגעי להעסקתו של עור 2הדי בקר,
ונוצרה זיקה עסקית של ממש בינו ובי עור 2הדי .המנכ"ל לא דיווח על קיומה של
הזיקה העסקית לוועד המנהל של הקר כדי שיחליט בנושא על פי חוות דעת
משפטית.
בעניי דמי הניהול שגבתה קר תל אביב מעיריית תל אביב יפו עלה כי ה לא כיסו
בשני  2007 2006את הוצאות ההנהלה ,את ההוצאות הכלליות ואת הוצאות
הנציגויות בחו"ל ,ונוצרו גירעונות שנתיי בס 2כ  2.9מיליו ש"ח ו  1.9מיליו ש"ח
כסדר השני .עוד עלה כי בהסכמי שנחתמו בנוגע לכל פרויקט בי העירייה לקר
לא צוינו דמי הניהול שהקר אמורה לגבות ,ומוסדות העירייה לא דנו בדמי הניהול
שהקר גבתה ולא אישרו אות.
קר קדומי העסיקה גַייסת תרומות שפעלה בהתנדבות וג עסקה בקשר ע
התורמי .הקר לא הסדירה בהסכ כתוב את מערכת היחסי בינה ובי המתנדבת
ולא הסדירה את הגדרת תפקידה ואחריותה ,את אופ שמירת המסמכי והמידע על
התורמי ,את העברת הדיווחי השוטפי לקר ,את שמירת הסודיות בנוגע
להעברת מידע על התורמי לגופי אחרי ,את מימו הנסיעות לחו"ל ואת החזרי
ההוצאות בגי אירוח .את כל המסמכי הקשורי לתרומות שנאספו על ידי הקר
ובה ג המטרה שלשמה ניתנה התרומה והמכתבי שהוצאו לתורמי ,ניהלה
המתנדבת שהופקדה על איסו ,התרומות מביתה שביישוב קדומי .בביתה הייתה
ג תוכנה ע מאגר נתוני שפותחה במימו הקר ואפשרה מעקב אחרי תורמי
ותרומות .בתיקי הקר לא היה מידע על פרטי התורמי וכתובותיה.
במשרדי קר תל אביב באר -לא נמצאו שמות התורמי וכתובותיה .בקר אשקלו
לא היה גור שטיפל בגיוס תרומות מחו"ל ,והיא לא ניהלה מאגר נתוני או מידע על
תורמי פוטנציאליי מחו"ל .קר קדומי לא קיבלה דיווחי מפורטי על
התרומות שהתקבלו לפי שמות הפרויקטי והתורמי ולא ערכה התאמות
ברישומי בי ההכנסות באר -ובי ההכנסות של הנציגות בחו"ל.
קר תל אביב לא הכינה תקציב שנתי מפורט בנוגע לנציגויותיה בחו"ל הכולל דברי
הסבר .התקציב אמור לכלול מידע על מספר העובדי המועסקי ועלות שכר ועל
התקשרויות ע יועצי ונותני שירותי .מידע זה ג לא נכלל בדוחות הכספיי של
כל נציגות .ג קר קדומי לא הכינה תקציב שנתי לנציגות הקר בארצות הברית ע
פירוט ההוצאות הצפויות לעובדיה דוגמת שכר ,הוצאות אחזקה והוצאות משרדיות.
ועוד ,הנהלת קר קדומי לא דנה בפעילותה של הנציגות.

74

פעילות של קרנות לצד רשויות מקומיות

קר תל אביב העבירה בשני שנבדקו לגופי שוני ס 2של כ  20מיליו ש"ח )רוב
הסכו נית לתאגידי עירוניי ולעמותות עירוניות( ,בלא שתבעה שיוגשו לה
בקשות ע המסמכי הנדרשי לפי נוהל כתוב שהיה בידיה; הקר ג לא דרשה
שהגופי מקבלי התרומות יעמדו בתנאי שנקבעו בנוהל ,לא פיקחה על השימוש
בתרומות שהעבירה ולא עקבה אחריה .קר קדומי העבירה בשני שנבדקו לגופי
שוני כ  3.3מיליו ש"ח; רוב הסכו נית לגופי שמטרותיה דומות למטרות
הקר .הכספי הועברו בלי שהאספה הכללית התכנסה וקיבלה החלטה בעניי
העברת ובלא שקיימה בקרה על ניצול.

סיכו והמלצות
דוח זה חוש ,ליקויי מהותיי בפעילות של הקרנות שנבדקו וג בעבודת של
הרשויות המקומיות אל מול הקרנות הפועלות לצד .ראוי כי משרד הפני יפעל
ליישו תיקו הליקויי העולי מביקורת זו ,בכלל הקרנות הפועלות לצד הרשויות
המקומיות.
כדי להסדיר את הטעו תיקו בפעילות של קרנות ,עליה להשתית ראשית לכול את
עיקר פעילות על הסדרי עבודה כתובי שמוסדותיה ומנהליה בחנו ואישרו אות.
נוהלי עבודה אלו אמורי להגדיר את גבולות הפעילות ,את הליכי קבלת ההחלטות,
את הגורמי המוסמכי לקבל החלטות בכל נושא ואת הפיקוח על קיו ההליכי
שנקבעו .על הנהלי ג לפרט את מכלול השיקולי והנימוקי שמבססי כל
החלטה ארגונית של הקרנות .כמו כ ,על הנהלי לקבוע עקרונות ואמות מידה
לקביעת השכר של העובדי ולהסדיר את נושא דמי הניהול ושיעור .יותר מזה,
מכיוו שהקרנות ה גופי בעלי מאפייני ציבוריי ,והפרויקטי המוניציפליי
שה מבצעות נעשי ברוב במימו ציבורי ,עליה לפעול בשקיפות ולהבטיח שוויו
הזדמנויות לכול.
שנית ,בעניי הנסיעות לחו"ל ,חובה להתקי תכנית עבודה שנתית מפורטת שהנהלת
הקר תדו בה ותאשרה .היקפ של הנסיעות ועלות מחייבי ג להגדיר משימות
לביצוע בטר הנסיעה כדי שיהיה אפשר לבחו את יעילותה לאחר שוב של
הנוסעי .בשוב של הנוסעי בתפקיד מטע הקר לחו"ל חייב כל אחד מה
למסור דיווח מפורט על שהותו בחו"ל ,הפעולות שביצע ותוצאות נסיעתו ,ומ הראוי
שמנהלי הקר יבחנו דיווחי אלו.
שלישית ,על הרשויות המקומיות מוטלת חובה להסדיר את הקשרי שה מקיימות
ע הקרנות הפועלות לצד בהסכמי כתובי ,ואלו יובאו לאישור של מועצת
הרשות המקומית והוועד המנהל של הקרנות .עליה ג מוטלת חובה לחזק את
הפיקוח והבקרה על המתרחש בקרנות בייחוד בכל הנוגע לפרויקטי משותפי שה
מבצעות ,לבסס את החלטותיה בדבר השתתפות על מידע מלא בנוגע לתכנו
ולתקצוב של הפרויקטי ולהיות מעורבות בהלי 2ביצוע .על הפיקוח והבקרה
להתבצע באמצעות מנגנו שיהיה מנותק מראש הרשות )או מסגנו( ,משו שלא רק
שהוא מכה כיו"ר הקר אלא שהוא ג פועל בתור הגור המזמי והגור המבצע.
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ועוד ,על משרד הפני מוטלת חובה לרכז ולנהל את המידע על פעילות של עשרות
קרנות הפועלות לצד רשויות מקומיות .מידע זה אמור לעצב תשתית ללימוד מאפייני
הזיקות בי הרשויות המקומיות ובי הקרנות כדי להנחות ולכוו את הרשויות
המקומיות בכל הנוגע לקיו קשרי משפטיי ,תקציביי ומינהליי ע הקרנות.
עוד מוטלת עליו חובה לגבש הנחיות לגופי האלה שבמהות ה גופי ציבוריי.
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ב  11.11.08התקיימו בחירות של ראשי רשויות ושל חברי מועצות ב  159רשויות
מקומיות ,1והתמודדו בה כ  1,600רשימות וכ  640מועמדי לראשות הרשות .מספר
בעלי זכות הבחירה ברשויות המקומיות הללו הסתכ בכ  4.7מיליו והוצבו בה
כ  7,500קלפיות.
ב  31רשויות מקומיות לא קיבל א ,מועמד לראשות הרשות  40%מהקולות הכשרי,
ולפיכ 2התקיי בה ב  25.11.08סיבוב בחירות שני.
הארגו וההכנה של מערכת הבחירות לרשויות המקומיות והפיקוח עליה הוטלו ,על
פי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה ) 1965להל חוק הבחירות( ,על
שר הפני בסיוע הארגוני והכספי של הרשויות המקומיות .בחוק הבחירות נקבעו
ג בעלי התפקידי שיש למנות ,הפעולות שיש לבצע ולוחות הזמני שיש לעמוד
בה כדי לקיי את הבחירות כהלכת.
בתקציב המדינה המאושר לשנת  2008הוקצו כ  67מיליו ש"ח לניהול מערכות
הבחירות לרשויות המקומיות בשנת .2008

פעולות הביקורת
נציגי משרד מבקר המדינה ביקרו ביו הבחירות בכ  350קלפיות ביותר מ 40
רשויות מקומיות כדי לבדוק את פעילות ואת סדרי עבודת וכ ביקרו במוקד הבקרה
והשליטה של מטה הבחירות בבנייני האומה בירושלי.
2

בחודשי ינואר מרס  2009אספו עובדי משרד מבקר המדינה ממנהלי בחירות
ומרשויות מקומיות מסמכי הנוגעי לבחירות ב  38רשויות מקומיות .בחודשי
אפריל אוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה את היערכות לבחירות של יחידת
__________________

1

2

בארבע רשויות מקומיות )עיריות בני ברק ומודיעי עילית והמועצות המקומיות כפר שמריהו ועג'ר(
הייתה רשימה מוסכמת אחת למועצת הרשות שבראשה עמד מועמד מוסכ .לפיכ לא התקיימו
בחירות ברשויות אלה ומנהלי הבחירות הכריזו ביו הבחירות ,על דעת חברי ועדת הבחירות
המקומית ,על מספר המועמדי מאותה רשימה לפי סדר ברשימה השווה למספר חברי המועצה
העומדת לבחירה ,כעל האנשי שנבחרו למועצה ,ופרסמו הודעה על כ ברשומות.
בסעי  29לחוק הבחירות נקבע כי שר הפני ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית שבה עומדי לקיי
בחירות.
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המפקח הארצי על הבחירות הפועלת במשרד הפני )להל
הרשויות המקומיות וכ את פעילות ביו הבחירות עצמו.

המפקח הארצי( ושל

עיקרי הממצאי
אי חולק כי הארגו ,ההכנה והביצוע של מערכת הבחירות ה משימות מורכבות
וחשובות הדורשות הפעלת אלפי עובדי ,תיאו בי גופי ממשלתיי רבי ,הפצת
מידע לציבור ,מאמ -לוגיסטי רב ,כל זאת בסד זמני קצר וקשיח הקבוע בחוק
ובמגבלות תקציביות ,ארגוניות ומינהליות.
ע זאת ,דוח זה מעלה ממצאי המצביעי על כשלי בסיסיי ,חלק כבדי משקל
באופ ההיערכות של המפקח הארצי ושל הרשויות המקומיות לקראת הבחירות.
 .1לא נקבעו היעדי והתפקידי ושיעורי התקציבי הרב שנתיי שיועמדו
לרשות המפקח הארצי בשני שבי תקופות בחירות כוללות ובשנת בחירות כוללת.
נוס ,על כ 2פעל המפקח הארצי בתקופת הבחירות במתכונת מצומצמת והתקשה
לטפל בכלל הפעולות לארגו וביצוע מערכת הבחירות.
 .2תקציב המדינה שיוחד לניהול הבחירות היה כוללני בלבד ולא אפשר קיו
בקרה תקציבית נאותה על ההוצאות לסוגיה ,כ 2שלמעשה לא היו בידי משרד
הפני נתוני על העלות הממשית של הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו
בנובמבר  .2008הכנתו והגשתו של תקציב באופ כזה הביאו לידי בזבוז וחוסר תכנו
מראש בפעולותיו של המפקח הארצי .להל כמה דוגמאות לכ:2
)א( לראשונה בבחירות מונו עשרות סגני למנהלי הבחירות ,ולכל אלה שולמו
משכורות.
)ב( תכנו ראשוני לקוי ,היערכות מאוחרת ,הימנעות מחיפוש פתרונות חלופיי
ונקיטת הליכי התקשרות לא נאותי גרמו לכ 2כי שולמו כ  294,000ש"ח עבור
שכירות לשלושה ימי לקיו מטה בחירות ובכלל זה כ  80,000ש"ח עבור שירותי
הסעדה.
)ג( נרכשו  50,000סוגרי מתכת לתיבות הקלפי )"פלומבות"( א ,שלפי "תכנית
ההפצה" היה צור 2בפחות מ  20%מכמות זו.
)ד( מנכ"ל משרד הפני דאז מינה  148עובדי של משרד הפני לתפקיד שהוגדר
"מנהל בחירות מטה" לפרק זמ של חודש עד ארבעה חודשי וחצי ,בכלל זה ג כל
עובדי יחידת המפקח הארצי .מנכ"ל משרד הפני לא קבע את סמכויותיו וחובותיו
של כל עובד ואת אופ המינוי .לכל עובד שמונה לתפקיד שול בכל תקופת כהונתו,
נוס ,על משכורתו החודשית ,שכר בשיעור  70%משכר דרגה אחת מעל דרגתו
הקבועה .התנאי היחיד לתשלו השכר הנוס ,היה שכל עובד יעבוד עשר שעות
נוספות בכל חודש .העובדי לא נדרשו לדווח א אכ עבדו בשעות הנוספות שאושרו
לה.
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 .3המפקח הארצי לא בדק כלל שתי מגבלות מהותיות המונעות זכאות להיכלל
ברשימת מועמדי לבחירות למועצה :הרשעה פלילית שיש עמה קלו ופשיטת רגל.
מנהלי הבחירות והמפקח הארצי הסתמכו על הצהרת המועמד בלבד .שטחיות
הבדיקה גרמה במישרי למקרי שבה נבחרו מועמדי שאינ כשירי לפי החוק
להיות חברי מועצה .כ 29 ,2מהמועמדי לא היו זכאי להיכלל ברשימת המועמדי
מאחר שהוכרזו פושטי רגל .יתרה מזו ,שניי מה נבחרו לחברי מועצה44 .
מהמועמדי לא היו זכאי להיכלל ברשימת המועמדי ,מאחר שנדונו לעונשי
מאסר בפועל לפרק זמ העולה על שלושה חודשי ,וביו הגשת רשימת המועמדי
טר עברו שבע שני מהיו שגמרו לרצות את עונש המאסר בפועל .לא זו בלבד,
אלא שאחד ממועמדי אלה ,שריצה עונש מאסר בפועל לפרק זמ העולה על שלושה
חודשי ,נבחר ,והוא מכה כחבר מועצה.
 .4המפקח הארצי לא קיי כלל את הוראות החוק הנוגעות למסירת מידע מפנקס
הבוחרי ,שנועדו לשמור על הפרטיות של ציבור הבוחרי ולמנוע זליגת מידע וניצולו
לצרכי מסחריי ואחרי .בעקבות כ 2אי בידי המפקח שו מידע על גורל של
אלפי תקליטורי המכילי פרטי רגישי מאוד העלולי להגיע לידי גורמי
שישתמשו בה לרעה.
 .5התקבלו תלונות רבות מאזרחי ולפיה ה לא קיבלו כלל לבתיה את ההודעות
לבוחר .המפקח הארצי לא קיי בדיקה ומעקב מטעמו ,ולא היה ניסיו לברר באופ
מדגמי ביישובי שוני א ההודעה לבוחר אכ הגיעה לתושבי ומתי.
 .6המפקח הארצי לא היה מעורב בכל שלבי התהלי 2של רכישת הציוד הקשיח.3
מרבית הציוד שבו השתמשו הרשויות המקומיות נרכש מספק אחד שקבע מחיר
קשיח ושלא היה ביכולתו לספק את הכמויות הגדולות ואת האיכות הנדרשת בתו2
פרק זמ קצר .הנחיות בנדו ג לא ניתנו בחוזרי שפרס המפקח הארצי בתקופת
הבחירות .כתוצאה מכ 2אירעו תקלות חמורות בנוגע למועדי האספקה ולאיכות של
הציוד שסופק; כ ,2למשל ,סופקו פתקי שלא היו בגודל ובמשקל הדרוש; ברשויות
מקומיות שבה כל אחת מהרשימות הדפיסה בעצמה את הפתקי ,הפקיעו הספקי
את מחירי הייצור; נרכשו  50,000סוגרי מתכת לתיבות הקלפי )"פלומבות"( בלא
שהוצא על ידי המפקח הארצי חוזר או הנחיה למנהלי הבחירות או לרשויות
המקומיות בדבר כוונתו לחלק סוגרי .לא נית א ,לדעת כמה סוגרי נמצאי היו
ברשות המפקח הארצי או ברשות המחוזות והיכ ה מאוחסני.
 .7משרד האוצר החליט על קיצו -שכר מזכירי ועדות הקלפי .הסכמת משרד
הפני לכ 2גרמה במישרי להפחתה בנכונות למלא את התפקיד ,בעיקר ברשויות
המקומיות במרכז האר ,-ולבחירה בלית ברירה במזכירי שאיכות ורמת עבודת,
על פי דוחות הפקת לקחי שסוכמו ,היו נמוכות מהמצופה.

__________________

3

מדובר בתיבות הקלפי התקניות )יובהר להל( ,סוגרי המתכת הממוספרי ,הפרגודי העומדי,
המגשי )תאי( לפתקי ,המעמדי ע השפודי ,וכ קופסאות הציוד לקלפיות והמזוודות המכילות
את ערכת קלפי.
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 .8המפקח הארצי לא הנחה את מנהלי הבחירות בנוגע לאופ האיתור והגיוס של
המועמדי הפוטנציאליי המתאימי למשרת מזכיר ועדת קלפי ,וכל רשות פעלה
אפוא לפי הבנתה.
 .9המפקח הארצי לא הנחה את הרשויות המקומיות בנוגע לאופ גיוס הסדרני
והדרכת לקראת התפקיד המוטל עליה ביו הבחירות .הוא עצמו לא הגדיר בחוזר
את תפקידו של הסדר ביו הבחירות עצמו )לרבות זמ סגירת הקלפיות לפני ספירת
הקולות( ואת מכסת שעות עבודתו.
 .10הפרוטוקולי של ועדות הקלפי לא היו מרווחי ,לא היו ידידותיי למשתמש
ואי בה די מקו לרישו הפרטי הנחוצי באופ שנית יהיה ללמוד מה על כל
מה שהתרחש במקו הקלפי במש 2כל יו ההצבעה .הרישו והטיפול
בפרוטוקולי לא היה מניח את הדעת .נראה כי לא ניתנו הנחיות מתאימות ואחידות
למזכירי בדבר אופ מילוי הפרוטוקולי ,וג רמת של חלק מהמזכירי לא
אפשרה מילוי הפרוטוקולי כהלכה.
 .11תוצאות הבחירות לא פורסמו בילקוט הפרסומי במועד כפי שנקבע בחוק
)בתו 21 2ימי מיו הבחירות(.
ליקויי חמורי לא פחות הועלו ג באופ שבו נערכו הרשויות המקומיות לבחירות.
ואלו העיקריי שבה:
 .1האופ שבו תקצבו הרשויות המקומיות שנבדקו את מערכת הבחירות לרשויות
המקומיות היה לא תקי :כמה עיריות לא ייחדו בספר התקציב לשנת  2008סעי,
ייעודי להוצאות הכרוכות בבחירות; ואילו עיריות שייעדו תקציב להוצאות הבחירות,
הקצו לכ 2סכו כולל שהתבסס בדר 2כלל על הוצאותיה במערכת הבחירות בשנת
 .2003בידי מרבית לא נמצא תחשיב מפורט של הוצאות הבחירות הצפויות לסוגיה;
מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו לא אמדו כראוי את הוצאות הבחירות והתקציב
שה הקצו לה היה חסר.
 .2ארבע רשויות מקומיות העדיפו להעסיק את עובדי הרשות המקומית כמזכירי
ועדות קלפי .בארבע עיריות אחרות ובמועצה מקומית אחת שיעור עובדי הרשות
שהועסקו בתפקידי מזכירי ועדות קלפי עלה על  .17%בכמה רשויות גייסו מנהלי
הבחירות את המועמדי באופ אישי מקרב חוג מכריה ,עובדיה וקרובי
משפחת .יצוי כי בקלפיות רבות ברחבי האר -נמצאו בתחילת יו הבחירות
ולפרקי במהלכו המזכירי לבד .לכ ראוי היה ,ולו למראית עי ,לצמצ ככל
האפשר את העסקת של עובדי אותה רשות.
 .3רמת ההדרכה לקראת הבחירות הייתה נמוכה ולעתי נעשתה א ,ללא עזרי
נלווי .בכמה רשויות מקומיות א ,הועסקו מזכירי אשר לא השתתפו בשו
השתלמות ,לא קיבלו כל הכשרה ולא נבחנו בבחינות כלשה .עוד נמצא כי שישה
מנהלי בחירות העבירו הדרכות למזכירי באותה תקופה בה שימשו כמנהלי
בחירות ,וקיבלו בעד עבודה זו תשלו נוס ,באותה עת .אחת מה א ,הדריכה במש2
 19ימי באותו פרק זמ.
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 .4התעוררה בעיה בשימוש במערכת לומדה שפותחה למזכירי ועדת הקלפי
ולמנהלי הבחירות כדי לשפר את אמצעי ההדרכה ואת הישגיה; החברה שהפעילה
את הלומדה לא התקינה אותה באתר של משרד הפני בעת ביצוע הפיילוט ,ולכ לא
נבדק העומס בזמ אמת; בלומדה לא אומתו הנתוני של המשתמשי ,ולכ לא נמנע
השימוש בה ממי שאינו מורשה לכ ;2בחלק מהרשויות לא נדרשו המועמדי לתפעל
את הלומדה; חלק ממנהלי הבחירות ג לא דרשו מה להציג את אישורי הפעלת
הלומדה.
 .5הקלפיות הוצבו במספר מקרי במקומות שאינ ראויי או מרוחקי .בעניי
זה הועלה ג כי מנהלי הבחירות של עשרות רשויות מקומיות לא הגישו למפקח את
טופסי רישו התוצאות של בדיקת הקלפיות; בחלק מהמקומות חסר בקלפיות א,
הציוד המזערי הנדרש.
 .6ביישובי הלא יהודיי הסתכ שיעור ההצבעה ב  86%גבוה בהרבה משיעור
ההצבעה ביישובי היהודיי ) .(48%המפקח הארצי ומנהלי הבחירות באות
יישובי לא נערכו לכ 2בעוד מועד ,וכתוצאה מכ 2ההמתנה להצבעה וההצבעה עצמה
ביישובי הלא יהודיי נמשכו זמ רב וגרמו להיווצרות תורי שהגבירו את החיכו2
בי מחנות המצביעי.
 .7בחוק נקבע מספר מזערי של קלפיות נגישות לאנשי המוגבלי בניידות שיש
להציב ברשויות מקומיות .נמצא כי היחס בי מספר הקלפיות הנגישות למספר
התושבי היה גדול ביותר .ג היחס בי מספר הקלפיות הנגישות לס 2הקלפיות
ביישוב לימד על חוסר אחידות בולט; א ,שהחוק קבע שיוצבו שתי קלפיות נגישות
ביישוב שבו יותר מ  20קלפיות ,בתשעה יישובי שבכל אחד מה הוצבו 42 21
קלפיות הוצבה רק קלפי נגישה אחת; מספר הממוצע של המצביעי בקלפי נגישה
)ב  12מהיישובי שנבדקו( היה קט ביותר ולא עלה על חמישה; בחלק מהיישובי
הוצבו במקצת האתרי שתי קלפיות נגישות ומספר המצביעי באחת מה )או
בשתיה( היה זעו ביותר; קלפיות נגישות הוצבו ג במקומות שסידורי הגישה
אליה לא התאימו למוגבלי ניידות כלל.
 .8רק שלוש עיריות פרסמו ג מחו -לתחומי הרשות המקומית שיש צור2
בסדרני ליו הבחירות .בכמחצית הרשויות שנבדקו משמשי הסדרני עובדי
של הרשות המקומית בכל ימות השנה .מרבית הרשויות המקומיות לא הוציאו
לסדרני הנחיות בכתב בנוגע לתפקיד ביו הבחירות .ועוד בהיעדר הנחיות
ברורות בנוגע לשכר של הסדרני קבעה כל רשות מקומית את השכר לפי משאביה.
בפועל היו הבדלי ניכרי בי הרשויות בשכר ששול לסדרני ובמכסת שעות
עבודת.
 .9בניגוד להנחיות של המפקח הארצי ,ארבע עיריות )מתו 18 2שנבדקו( לא
העסיקו מאבטחי כלל ,4שמונה רשויות )מתו 13 2שנבדקו( לא שריינו סכו כס,
__________________

4

ממסמ הפקת לקחי שבנושא אבטחת הקלפיות ביו הבחירות שהפיקה חטיבת האבטחה באג
המבצעי שבמשטרת ישראל ב 19.11.08#עולה ,כי מער האבטחה הנדרש על ידי משטרת ישראל
ברמה הארצית היה  940מאבטחי ,א בפועל הוצבו כ 2,800#מאבטחי ,ומה "רבי שלא עמדו
בפרופיל המאבטח".
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לאבטחה .זאת בעיקר משו שההנחיות בעניי האבטחה הגיעו בסמו 2לקיו
הבחירות ,ואילו תקציב הרשות כבר אושר בתחילת השנה; עוד נמצא כי התשלו
עבור העסקת מאבטחי היה שונה בכל רשות.
 .10בעשר רשויות מקומיות שנבדק בה זמ פתיחת הקלפיות היו איחורי ניכרי
בפתיחת הקלפיות ,ואי ספק שבשל כ 2נפגעה תקינותו של תהלי 2הבחירות;
קלפיות רבות נפתחו בנוכחות המזכיר בלבד ובחלק נכח המזכיר לבדו במש 2שעות
ארוכות .היעדר של חברי ועדת הקלפי בעת פתיחת הקלפיות ובמש 2היו נגרמה
בראש ובראשונה בשל כ 2שה אינ מקבלי שכר עבור פעילות זו.
הועלתה פגיעה ממשית בשמירה על טוהר המידות מצד הממוני על הלי 2הבחירות
ברשויות המקומיות .כ 2הועלה כי ב  92רשויות מקומיות העסיקו מנהלי הבחירות
קרובי משפחה מדרגה ראשונה )מדובר בקרבה בי מזכירי ועדות הקלפי ובינ לבי
מנהלי הבחירות( ,למרות הנחיה ברורה מצד המפקח הארצי שלא לנהוג כ .2נדגמו כ
 4,500מזכירי ועדות קלפי ,ונמצא כי מספר קרובי המשפחה שהועסקו בתפקיד
מזכירי ועדות קלפי הסתכ בכ  ;2,300בעשרות מקרי הועסקו בתפקיד יותר משני
בני משפחה שקרבת המשפחתית מדרגה ראשונה .נמצא ג כי  20מנהלי בחירות,
ששימשו "זרועו הארוכה של המפקח" ,העסיקו א ,ה קרובי משפחה מדרגה
ראשונה .עוד עלה כי בשמונה רשויות מקומיות כיהנו עובדי בכירי וקרובי
משפחת מדרגה ראשונה בתפקיד מזכירי ועדות קלפי.
המפקח הארצי או מי מטעמו לא עמדו בפר -ולא קיימו פעולות פיקוח ואכיפה לצור2
אכיפת המגבלות שקבע המפקח עצמו בעניי העסקת קרובי משפחה מקרבה
ראשונה.
נמצאו ליקויי ג באופ קבלת ההחלטות בנוגע לקיו לימודי ביו הבחירות
לרשויות המקומיות במוסדות חינו) 2בעיקר בתי ספר( שבה מוצבות אלפי קלפיות
דר 2קבע במערכות הבחירות .הועלה כי בחודשי ספטמבר אוקטובר  2008התקבלו
כמה החלטות ,חלק סותרות ,על ידי ממשלת ישראל ומשרד החינו 2לגבי קיו
לימודי במוסדות החינו .2בגלל ההוראות הסותרות היו שיבושי בקיו הלימודי
באותו יו בכל האר .-במשרד החינו 2לא נמצאו נתוני מפורטי בדבר מספר בתי
הספר שלא קיימו לימודי ביו הבחירות .ג לא נמצאו נתוני בנוגע לבתי הספר
שקיימו פעילות לימודית חו -בית ספרית באותו יו ,א בכלל.
בבדיקה שנעשתה בעניי זה בשלושה מחוזות של משרד החינו 2עלה כי במחוז הצפו
לא התקיימו לימודי כסדר ב  194בתי ספר )שבה לומדי עשרות אלפי
תלמידי( ,שה כ  30%מכלל בתי הספר במחוז; במחוז הדרו לא התקיימו
לימודי כסדר ב  235בתי ספר שבה לומדי כ  100,000תלמידי; במחוז
ירושלי לא נאספו נתוני כלל ולא היה מידע לגבי בתי הספר שביצעו פעילות
כלשהי ביו הבחירות.
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סיכו והמלצות
הבחירות ככלל התקיימו כהלכת .במערכת הבחירות של  2008שולבו שיפורי
לעומת מערכות הבחירות שקדמו לה ,כגו :הכנת ָלמדה ומערכי הדרכה למזכירי
ועדות קלפי; שימוש בתשדירי הסברה חדשי לציבור; הקמת אתר אינטרנט ייעודי
שכלל מידע רב.
ע זאת ,בדוח זה הועלו ליקויי ,חלק חמורי ,הנוגעי לתפקוד של המפקח
הארצי ושל הרשויות המקומיות בהיערכות לבחירות ברשויות המקומיות שהתקיימו
בנובמבר  2008ולתפקוד ביו הבחירות עצמו.
נוכח הממצאי שהועלו ,על משרד הפני להסדיר את הנושאי שנבדקו ולנקוט את
הפעולות הנדרשות על מנת לשפר את ההיערכות והתפקוד במערכות הבחירות
הבאות ,לחסו 2בעלויות הבחירות ולצמצ ככל הנית את התופעות הפסולות שהובאו
בדוח .להל הפעולות העיקריות הנדרשות:
 .1יש להקפיד על הפרדה בי התקציבי של מערכות הבחירות השונות ועל חלוקה
לתתי תקציבי ,על מנת שתתאפשר בקרה תקציבית נאותה על ידי משרד הפני
ומשרד האוצר.
 .2יש לבצע את הבקרות הנדרשות ,לפני קיו מערכת הבחירות ,על מנת לאתר
מועמדי פסולי שאינ זכאי להיכלל ברשימת המועמדי לבחירות למועצת
הרשות המקומית.
 .3יש לשמור בהקפדה על קיו הוראות חוק הבחירות וההנחיות הנוגעות
למסירת פנקס הבוחרי לרשימות המועמדי.
.4

יש לגבש תכנית פעולה שמטרתה להעלות את אחוזי ההצבעה בבחירות.

 .5על משרד הפני ומשרד האוצר לבחו את נושא מינוי מנהלי בחירות המטה
בתקופת בחירות כוללות לרשויות המקומיות .יש לבחו היטב ג את היק ,בעלי
התפקידי הנדרש בכל אחת מיחידות המשרד ,להגדיר אמות מידה ברורות למינוי
לתפקיד זה ולהגדיר תכנית עבודה מפורטת לכל עובד שיתמנה לתפקיד .על העובדי
שיתמנו למנהלי בחירות מטה להגיש דיווח מפורט על הפעולות שביצעו במסגרת
העבודה הנוספת .התמורה שתשול תהיה לפי הנהוג במשרדי ממשלה בעת ביצוע
עבודה נוספת.
 .6יש לקבוע אמות מידה ברורות וקבועות מראש למינוי סג נוס ,על מנהל
הבחירות.
 .7יש לקיי פיקוח צמוד על כל שלבי הכנת ההודעות לבוחר ,מרגע הפקת פנקס
הבוחרי ועד מועד מסירת ההודעה לבתי התושבי על מנת להבטיח שכל בעלי זכות
הבחירה יקבלו את ההודעות לבוחר במועד.
 .8יש לקיי הלי 2מסודר לרכישת הציוד הקשיח באמצעות מכרז שינצל יתרונות
לגודל וג יבטיח את יכולת המציע לספק את הסחורה בזמ ובאיכות הנדרשת .יש
לבחו ג את הצור 2בשינוי התקנות של סדרי הבחירות ,כדי להבטיח שהדפסת
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פתקי ההצבעה תיעשה באופ מרוכז וכ 2יוזלו עלויות ההדפסה ויצומצ מספר
התקלות בהלי 2זה .יש לשקול ג הצור 2לפרס מכרז מרכזי לכלל הרשויות בנושא
העסקת מאבטחי ביו הבחירות לרשויות המקומיות.
 .9הרשויות המקומיות יונחו במפורט לגבי ההוצאות השונות הצפויות במערכת
הבחירות כדי לוודא שהתקציב שישוריי למטרה זו יהיה ריאלי .על הרשויות
המקומיות לדאוג להקצאה מראש של המשאבי הנחוצי לקיו הבחירות ולייעד
אות לסוגי ההוצאות הצפויי.
 .10יש להגדיר תפקידי מזכיר ועדת הקלפי ותנאי עבודתו ,לרבות העלאת התמורה
המשולמת לו ליו הבחירות ותקצוב העלות של אספקת מזו ושתייה למזכירי.
 .11יש לגבש הוראות ברורות ומפורטות בנוגע לאופ הפרסו לתפקיד מזכיר ועדת
קלפי ,למקומו ולמועדיו ,זאת כדי להגדיל את המאגר הפוטנציאלי של המועמדי
ולתת הזדמנות שווה ככל האפשר למועמדי נוספי ,וג כדי לצמצ תופעות בלתי
רצויות ,כגו התבססות על עובדי הרשות המקומית וא ,תופעות שליליות כגו גיוס
של בני משפחה ,קרובי ומכרי בשיטת "כל הקוד זוכה".
 .12תפקידו המרכזי של המזכיר וסמכותו המקצועית מחייבי קביעת אמות מידה
ברורות של דרישות לתפקיד ותנאי ס ,להעסקת מזכיר ועדת קלפי .כ ייקבעו אמות
מידה ברורות יותר למינוי קולטי הקלפיות בסיו הבחירות ,מספר בכל רשות ואופ
הכשרת לתפקיד.
 .13יש למצוא דר 2לאפשר לכל מזכיר לממש את זכות ההצבעה.
 .14יש להכי נוהל ובו יפורטו כל הפעולות והאמצעי הנדרשי לתהלי 2הכשרת
מדריכי הקלפי ,לרבות לוח זמני מפורט.
 .15ראוי להשקיע מחשבה נוספת בעניי מיקו הקלפיות כדי שבעתיד ה ימוקמו
באופ שיאפשר למלא את צורכי האוכלוסייה ואת פיזורה; על בודקי הקלפיות לבדוק
אחת לפרק זמ מוגדר את מצב הפיזי של המקומות שבה מוצבות הקלפיות ולאתר
מקומות ציבוריי הולמי חלופיי להצבת קלפיות.
 .16רצוי להגדיל את מספר הקלפיות ביישובי הלא יהודיי ,כדי להקטי את
מספר בעלי זכות הבחירה וממילא ג את זמ ההמתנה בכל קלפי.
 .17על ועדת הבחירות המרכזית 5והמפקח הארצי לקבוע בצוותא אמות מידה
למספר הקלפיות הנגישות שיוצבו בכל יישוב בהתחשב במספר התושבי הכולל
ובמאפייניה )כגו גיל( ובמספר הקלפיות במערכות בחירות קודמות .יבוטלו
קלפיות נגישות באזורי שאי בה צור 2בקלפיות נגישות מצד אחד ,ויוספו קלפיות
נגישות באזורי שבה יש צור 2רב באות קלפיות מצד אחר.
__________________
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ועדת הבחירות המרכזית מעסיקה צוות שתפקידו לבדוק באופ שוט את מיקו הקלפיות ואת
השינויי שחלו ,בייחוד באזורי חדשי ,בי מערכת בחירות אחת לשנייה )ה בבחירות לכנסת וה
בבחירות לרשויות המקומיות(.

ההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות וניהול

 .18יש לפשט את הפרוטוקולי לנוחות המשתמשי ולדאוג לכ 2שבמסגרת
יתרגלו ,באמצעות טיוטת פרוטוקול ,את
ההדרכות הניתנות למזכירי בעתיד ה ַ
השימוש במונחי מוסכמי שיאפשרו למועמדי למלא את הפרטי באופ אחיד.
 .19חשיבות רבה יש לפתיחת הקלפיות במועד הנקבע בחוק .יש ליזו פתרונות
יצירתיי לש כ.2
 .20יש לתת את הדעת על בעיית היעדרות חברי ועדת הקלפי בעת פתיחת הקלפיות
ובמש 2היו .יש ליזו שינוי של החוק כ 2שיוצבו שני מזכירי ,וה ישמשו חברי
ועדת קלפי.
 .21על משרד החינו 2והמפקח הארצי למצוא פתרו למניעת פגיעה במערכת החינו2
ביו הבחירות,כגו הוצאת הקלפיות ממוסדות חינו ,2קיו פעילות לימודית חו-
בית ספרית ,הפחתת שעות ההצבעה בכל הקלפיות או פתרונות יצירתיי אחרי על
מנת שמספר מוסדות החינו 2שיושבתו יהיה מצומצ ככל האפשר.
 .22על המפקח הארצי להקפיד כי תוצאות הבחירות יפורסמו במועד כחוק על מנת
למנוע את עיכוב של כל ההליכי הנדרשי לפי החוק ,שנית לבצע רק לאחר
פרסו התוצאות ברשומות.
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הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה
של תשתיות לאומיות
קידו תכניות וסדרי מינהל
בשנת  2002יז משרד האוצר תיקו לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל
החוק או חוק התכנו והבנייה( ,כדי לייעל את הליכי התכנו של תשתיות לאומיות.
בתיקו לחוק נקבעו הליכי תכנו מיוחדי לתשתיות אלה והוק מוסד תכנו ארצי
חדש הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות )להל הוועדה או
הוועדה לתשתיות( ,שהוסמכה לדו בתכניותיה .תשתיות לאומיות הוגדרו בחוק
באמצעות רשימה של סוגי תשתיות ובתנאי שראש הממשלה ,שר האוצר ושר הפני
הכריזו במשות ,על כל אחד מה כבעל חשיבות לאומית )להל הלי 2ההכרזה(.
פיתוח תשתיות אלה עשוי לתרו להשגת יעדי לאומיי בתחומי הכלכלה ,החברה
ואיכות הסביבה.
הוועדה לתשתיות מצויה בראש המדרג של מוסדות התכנו ומעמדה דומה למעמדה
של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה )להל המועצה הארצית( .בסמכותה לאשר
תכניות ג א הוראותיה סותרות הוראות של תכניות מתאר ארציות תקפות מבלי
להידרש לש כ 2לאישורה של המועצה הארצית .כמו כ ,הוסמכה הוועדה לתת
היתרי בנייה מכוח של תכניות לתשתיות לאומיות מאושרות .ע זאת ,הרכבה
מצומצ מזה של המועצה הארצית ויש בו רוב לנציגי הממשלה .היא פועלת
במתכונת מיוחדת ,שנקבעה א ,היא בחוק ,ולפיה היא מקבלת סיוע מקצועי מיועצי
שאינ עובדי מדינה .נוס ,על כ ,2היא מקבלת שירותי מחברת ניהול פרטית )להל
חברת הניהול( הכוללי ,בי היתר ,שירותי מקצועיי בתחו התכנו )בדיקת
תכניות( ובתחו ניהול המשרד.
בחוק התכנו והבנייה נקבעו הוראות כלליות בנוגע לפעולותיה של מוסדות התכנו
ובנוגע לתכניות כמשמעות בחוק .חלק מהוראות אלה חלות על עבודת הוועדה ועל
התכניות שבתחו סמכותה .נוס ,על כ ,2נקבעו בחוק הוראות פרטניות בנוגע
לסמכויות הוועדה ולמתכונת עבודתה ,נקצבו בו לוחות זמני מקוצרי לעבודתה,
והתקצר מש 2הזמ שבו הציבור יכול להשיג על התכניות ל  30יו )לעומת  60ימי
שבמהלכ אפשר להתנגד לתכניות בוועדות אחרות(.
מאז הקמתה ועד סו ,שנת  2008טיפלה הוועדה ב  88תכניות לתשתיות לאומיות
באזורי שוני 41 :תכניות לדרכי ,למסילות רכבת ,לתחנות כוח ולמתקני תשתית
אחרי ו  47תכניות נקודתיות להפרדת מפגשי בי דרכי למסילות ברזל )להל
הפרדה מפלסית(.
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פעולות הביקורת
בחודשי יולי  2009ינואר  2010בדק משרד מבקר המדינה את מצב הקידו של
תכניות בוועדה לתשתיות בי השני  ,2008 2002את בדיקת התכניות והדיו בה,
את הפיקוח על הקמת התשתיות ואת סדרי המינהל בוועדה; מקצת הנתוני עודכנו
במאי  .2010בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנו במשרד הפני ,בלשכות התכנו
המחוזיות של מחוז ירושלי ושל מחוז מרכז ובמזכירות המועצה הארצית .כמו כ,
נעשו בדיקות השלמה במשרד ראש הממשלה ,באג ,התקציבי במשרד האוצר,
ב"החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ") 1להל החברה הלאומית לדרכי(
וב"חברת רכבת ישראל בע"מ") 2להל חברת הרכבת(.

עיקרי הממצאי
קידו תכניות ומש הטיפול בה
תכנו התשתיות והדיו בו בוועדה הוא שלב הכרחי בהקמת כדי לאז צרכי שוני
של החברה .בביקורת נמצא כי  24מ  41הליכי התכנו של תשתיות לאומיות 3שהחלו
בוועדה לא הושלמו א ,שחל ,זמ רב מתחילת הטיפול בה ,וחלק א ,הופסקו בידי
יוזמיה מבלי שהתקבלה הכרעה לגביה .הפסקת קידומ של תכניות כרוכה
במקרי לא מעטי בבזבוז משאבי שהשקיעו יוזמיה בהכנת והוועדה בבדיקת.
הימשכות הליכי התכנו אינה רצויה כיוו שעלותה למשק המדינה נאמדת לעתי
בעשרות מיליוני שקלי ומשו שע חלו ,הזמ התכניות עלולות לא להתאי
למציאות.
בבדיקה נמצא כי בדר 2כלל עמדה הוועדה בלוחות הזמני שנקצבו לפעולותיה ,וחלק
ניכר )כ  (85%ממש 2הזמ שנדרש לאישור התכניות חל ,בהמתנה לפעולות בתחו
אחריות של יוזמי התכניות משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות ובהמתנה
להעברת של התכניות לדיו בממשלה .הממצאי מלמדי שתכניות מסוימות
הוגשו לוועדה לפני שבשלו התנאי לכ ,2וחלק אינ מקודמות בשל מחלוקות בי
הרשויות .עוד נמצא כי לקיצור מש 2הזמ שבו יכול הציבור להשיג על תכניות הייתה
תרומה שולית לייעול הליכי התכנו.

__________________
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החברה הוקמה בספטמבר  2003כחברה ממשלתית ,ועד אותה עת מולאו תפקידיה על ידי מחלקת
עבודות ציבוריות )מע"( ,שהייתה יחידת סמ במשרד התחבורה.
החברה הוקמה בשנת  2003כחברה ממשלתית ועד אותה עת פעלה כיחידה ברשות הנמלי והרכבות.
לא כולל הליכי התכנו! של תכניות להפרדה מפלסית.

הוועדה הארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות

מדיניות התכנו הלאומית של תשתיות
בבדיקה נמצא כי בוועדה מקודמות תכניות מפורטות רבות של תשתיות תחבורה
וחשמל א ,שלישראל אי תכנית מתאר ארצית כוללת מעודכנת לתשתיות התחבורה
ותכנית מתאר ארצית כוללת למשק האנרגיה.
הועלה כי בשני  2007 2006הורתה המועצה הארצית להכי תכנית מתאר ארצית
משולבת לתחבורה היבשתית ותכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ,ואול קידומ
של שתי התכניות מתמהמה בשל חילוקי דעות בי משרד הפני לבי משרד
התחבורה ומשרד התשתיות הלאומיות .כתוצאה מכ 2קבלת החלטות בנוגע לתכניות
מפורטות בתחומי אלה ,בוועדה ובמוסדות תכנו אחרי ,אינה מבוססת על ראייה
כוללת ומעודכנת של הצרכי ועלולה להביא להחלטות שגויות מהבחינה הסביבתית,
מ הבחינה הכלכלית ומ הבחינה התפקודית.

בקרת התכניות והדיו בה
מינוי חברי ועדה ונוכחות בדיוניה
בחוק נקבעו הוראות בנוגע להשתתפות חברי הוועדה בדיוניה .ה קובעות אמצעי
שעל יושב הראש שלה לנקוט במקרה של היעדרויות רבות או רצופות .בביקורת
נמצא כי בשני  2009 2006נעדרו חלק מחבריה מישיבות רצופות רבות שלה
בייחוד בלט בהיעדרו נציג שר התשתיות הלאומיות.
יושבי ראש הוועדה כמעט לא התריעו בפני חבריה ושולחיה על היעדרויות אלה על
א ,חובת הקבועה בחוק לעשות כ ,ונמצא כי לא פקעה ,הלכה למעשה ,חברות
בוועדה של הנציגי שנעדרו יותר מ המותר ,א ,שכ 2קובע החוק .מאז יולי  2007לא
מכה בוועדה נציג ציבור ואי בקרב חבריה ייצוג הול לנשי ולערבי ,כנדרש.
כתוצאה מהיעדרויותיה של חלק מחברי הוועדה ומאי מינוי נציג ציבור הרכבה
בפועל שונה מההרכב הקבוע בחוק ,ועל כ מתעורר חשש כי ענייני שהמחוקק מצא
לנכו שיבואו לידי ביטוי בעת דיו בתכנית לתשתית לאומית אינ מיוצגי.
בדיקה מוקדמת של תכניות
בבדיקה נמצא כי צוות הוועדה 4אינו מקפיד תמיד על כ 2שתכניות המוגשות לוועדה
יכללו את כל המסמכי ,כמתחייב מנהליה ,ולמעשה יש תכניות שהיא מקבלת א,
שאינ עומדות בתנאי הס ,שהיא עצמה קבעה .במקצת המקרי לא כללו התכניות
שהוגשו לה את "הוראות התכנית" ,שה מסמ 2בסיסי ומחייב ,ובמקרי אחרי ה
לא כללו דברי הסבר בנוגע לצור 2בה; כתוצאה מכ 2לא נית היה לקבוע א התכנית
המוצעת הולמת את הצרכי.
__________________

4

צוות מקצועי המסייע לעבודת הוועדה בבדיקת התכניות והערכת! ,הכולל על פי החוק שני עובדי
מדינה ויועצי מהמגזר הפרטי.
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בחינת חלופות
קבלת ההחלטות בתחו התכנו מחייבת כי יובאו בחשבו כל השיקולי הנוגעי
לנושא לרבות בחינה של חלופות .בביקורת נמצאו ליקויי בהליכי בחינת של
חלופות במסגרת הדיו בתכניות בוועדה :נמצא כי הוועדה אינה נוהגת לבחו את
חלופת המחדל 5על א ,המידע החיוני שנית להפיק מבחינה כזו .בבדיקה נמצא
שפעמיי ביקשו יועצי הוועדה ממגישי התכנית לבחו את חלופת המחדל בתסקיר
השפעה על הסביבה ,וא ,על פי כ לא דנה הוועדה בממצאי התסקיר בעניי ,כיוו
שבחירת החלופה המועדפת נעשתה קוד לכ .בחירה של חלופה בשלב מוקד מבלי
לדו בממצאי התסקיר בעניי עלולה להותיר את הרוש כי הבדיקה נעשית למראית
עי ,ומשו כ 2עלול להיפגע אמו הציבור בתקינות הלי 2קבלת ההחלטות של
הוועדה .נוס ,על כ ,2נמצא כי הדוחות שמעביר צוות הוועדה לחבריה בנוגע לבחינת
של החלופות )בשלב גיבוש התכנו( אינ מפורטי די הצור 2ועל כ לא נית ללמוד
מה על אמות המידה שיושמו לבחינת ועל משקל היחסי .כתוצאה מכ 2מתעורר
קושי להשוות בי החלופות ולבחו את דר 2קבלת ההחלטות בעניי בחירתה של
החלופה המועדפת.
שקיפות עבודת הוועדה
יש לציי בחיוב כי הוועדה נוקטת פעולות שונות כדי להגביר את שקיפות הליכי
התכנו ואת שיתו ,הציבור בה ,מעבר לנדרש על פי החוק .פעולות אלה עולות בקנה
אחד ע החשיבות של שיתו ,הציבור בתכנו של תכניות שהשפעת גדולה וה
מעוררות עניי ציבורי.
קידו תכנית של תחנת כוח
בביקורת נמצאו ליקויי מהותיי בדר 2קבלת ההחלטות בנוגע לתכנית של תחנת
כוח באזור אשקלו ,שקודמה על ידי יז פרטי שהוסמ 2להגיש תכניות לוועדה )להל
היז( .הוועדה דנה בתכנית האמורה והחליטה להעבירה להערות הוועדה המחוזית
ולהשגות הציבור מבלי שהושל תסקיר ההשפעה על הסביבה כנדרש וא ,שנמצאו
בו פגמי .כמו כ ,נמצא כי צוות הוועדה הכי "בדיקה ראשונית" של פרק מהתסקיר
א ,שהכנתו הייתה צריכה להיות באחריותו של יז התכנית ועל חשבונו ,וכתוצאה
מכ 2לא נשמרה ההפרדה הרצויה בי עריכת התסקיר להכנת חוות הדעת עליו .נוס,
על כ ,2נמצא כי הוועדה לא דנה בהערות הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה של מחוז
דרו ובהערות הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה של אשקלו שהועברו אליה בנוגע
לתכנית.

__________________
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הקמת תשתיות והפיקוח עליה
בביקורת נמצא כי הוועדה נוהגת לפקח באופ שוט ,על הקמת תשתיות שתכניותיה
נדונו בה ואול על א ,המשאבי שהיא משקיעה בפיקוח ,פיקוחה אינו משיג את
מלוא יעדיו כיוו שאי לה סמכויות לאכו ,את הוראותיה .בדוחות הפיקוח של
מפקחיה הוצגו ליקויי חמורי :חברות ממשלתיות המופקדות על הקמת תשתיות
מבצעות לא פע עבודות בניגוד לתכניות מאושרות ומבלי לתא את עבודות הבנייה
ע הוועדה .כתוצאה מכ 2נגרמי לא אחת מפגעי בטיחותיי ונזקי לסביבה.
למשל ,החברה הלאומית לדרכי הקימה מערכת גשרי במחל" ,עד הלו" בחריגה
ניכרת מהוראות התכנית המאושרת והקימה חלק ממבני הדר ,2כגו גשר להולכי
רגל ,ללא הרשאה כנדרש בחוק ובתקנות .חברת הרכבת החלה בעבודות על מסילת
הרכבת בי לוד לבאר שבע לפני שאושרו התכניות לכ ,2ובמהל 2הבנייה מצא מפקח
מטע הוועדה ליקויי בביצוע העבודות שהביאו בי היתר לכריתת עצי ללא רשות
ולמפגעי בטיחותיי .נוס ,על כ ,2נמצא כי חברת הרכבת הקימה תחנת רכבת מבלי
שאושרו התכניות המפורטות לתחנה.
על א ,עברות הבנייה של חברות התשתית האמורות לא נקט צוות הוועדה סנקציות
משפטיות נגד עוברי העברות באמצעות פנייה לגורמי המוסמכי ובדר 2כלל
הסתפק בפנייה למגישי התכניות כדי שיטפלו בנושא או בהסדרת באמצעות אישור
שינוי לתכניות או מת היתרי בדיעבד ,כיוו שסבר שבדר 2זו יימנעו עיכובי
ממושכי בהקמת התשתיות ויימנעו הנזקי הכרוכי בה .מתעורר חשש שבשל
כ 2לא מושגת הרתעה ולא נמנעות עברות בנייה.

קידו תכניות להפרדה מפלסית

6

במפגש בי דרכי למסילות ברזל טמונה סכנה בטיחותית ובחלק מהמקרי יוצרי
המפגשי עומסי תנועה הגורמי נזקי כלכליי .החל משנת  2006קודמו בוועדה
 47תכניות ל  49הפרדות מפלסיות בהתא להחלטת ממשלה )מאפריל (2006
בנושא .7הבדיקה העלתה כי כ  40%מהתכניות שקודמו בוועדה היו של הפרדות
מפלסיות שמחקר שהזמי משרד התחבורה קבע כי לא הייתה לה הצדקה
)מהבחינה הכלכלית או מ הבחינה הבטיחותית( מבלי שנומקו חריגות אלה .מנגד,
כמה תכניות שהייתה לה הצדקה לא קודמו כלל ,וג לכ 2לא נמצאו נימוקי .יתר
על כ ,נמצא כי חברת הרכבת דיווחה לוועדה כי כל התכניות מוצדקות על פי המחקר
האמור ,א ,שמידע זה לא היה מדויק .עוד נמצא כי בעיצומו של הלי 2התכנו ולאחר
שהושקעו בו משאבי החליט משרד התחבורה להפסיק את קידומ של שמונה
תכניות ,שלחמש מה לא הייתה הצדקה מלכתחילה .מ האמור לעיל עולה כי הלי2
קידומ של תכניות להפרדה מפלסית לא היה יעיל ,ובחלקו לא מועיל ,ועקב כ 2בוזבזו
משאבי.
__________________

6
7

הפרדת המפגשי בי! דרכי למסילות ברזל באמצעות גשר או מנהרה.
שתי תכניות כללו כל אחת שתי הפרדות.
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הועלה כי על א ,החלטות הממשלה מדצמבר  2005ומאפריל  2006לקד בדחיפות
מיזמי בתחו הבטיחות בדרכי ובכלל זה הפרדה מפלסית ,החלו להפריד מפלסי
רק בתשעה מ  49המפגשי שתוכננו לה תכניות בוועדה .חלק מהתכניות להפרדה
מפלסית קודמו בוועדות תכנו אחרות ,ונמצא כי מ  90התכניות שאושרו בוועדות
התכנו בוצעו או היו מצויות בשלב ביצוע רק מחצית; הפרדת מפלסי במקומות
רבי שיש לה הצדקה מהבחינה הכלכלית או מ הבחינה הבטיחותית מתמהמהת
אפוא שני רבות לאחר החלטת הממשלה בנושא ,ועל כ מתעורר החשש כי לא
נמנעות הסכנות הטמונות במפגשי ,ונגרמי נזקי כלכליי למשק המדינה.

העסקת יועצי
לצור 2מילוי משימותיה הוועדה נעזרת ביועצי ובנותני שירותי אחרי מהמגזר
הפרטי )להל יועצי הוועדה( .הביקורת העלתה שיועצי ועדה מסוימי עסקו
במקביל לתפקידיה בה במת ייעו -או במת שירותי תכנו בעניינ של תכניות
אחרות שהוגשו להכרעתה .כמו כ אירע שיועצי הוועדה ייצגו בפניה גורמי שיש
לה עניי בתכניות שבטיפולה .על כ עולה חשש ששיקול הדעת של הוועדה ושל
מ:טה.
ֶ
צוותה בענייני שיועציה ייצגו בפניה בתפקידיה האחרי
בביקורת נמצא כי בשני  2007 2002נהגה הוועדה לקבל שירותי ייעו -מיועצי
בתיווכה של חברת הניהול ,מבלי שכל אחת מהתקשרויות אלה הובאה לאישורה של
ועדת המכרזי במשרד הפני .נמצא כי ועדת המכרזי אישרה נוהל זה ,ובכ2
שמטה מידיה את הפיקוח המלא על ההתקשרויות.
בבדיקה נמצא כי קבלת ייעו -מקצועי בשביל קידו תכניות וקבלת החלטות
מושכלות בוועדות התכנו השונות אינה על פי תקני וכללי ברורי; על כ מתעורר
חשש שתכניות לתשתיות מקודמות בוועדות התכנו השונות בלי ייעו -מקצועי שיכול
ליצור בסיס לקבלת החלטות; לחילופי ייתכ שיש מקרי שבה מועסקי יועצי
רבי מבלי שיש בכ 2צור.2

סיכו והמלצות
תכנו ופיתוח של תשתיות עשויי לתרו להשגת יעדי לאומיי בתחומי הכלכלה,
החברה ואיכות הסביבה .הוועדה לתשתיות לאומיות הוקמה כדי לייעל את הלי2
התכנו של תשתיות לאומיות ובתו 2כ 2להביא לחיסכו כלכלי למשק .ממצאי
הביקורת מלמדי שמטרה זו הושגה באופ חלקי :קידומ של כמחצית מהתכניות
שהוכרזו כתכניות תשתיות לאומיות נמש 2זמ רב או הופסק בידי יוזמיה מבלי
שהתקבלה הכרעה בעניינ .על משרד האוצר ועל משרד הפני להפיק לקחי
מממצאי אלה ולבחו מחדש את הדרכי הרצויות לייעול הליכי התכנו ,מבלי
לפגוע באיכותו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש לבחו מחדש את קיצור פרק הזמ שנקבע להעברת
השגות הציבור בנוגע לתכניות לתשתיות לאומיות ,כיוו שזמ קצר מגביל את
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אפשרות הציבור להשתת ,בהלי 2התכנו ,ותרומתו של קיצור פרק זמ זה לייעול
הליכי התכנו שולית.
רצוי שקידו תכניות מפורטות מהסוג המקוד בוועדה ייעשה על בסיס של תכניות
מתאר כוללות .בהעדר תכנו כולל ועדכני עלולות להתקבל החלטות שגויות .על משרד
הפני ,על משרד התחבורה ועל משרד התשתיות הלאומיות להחיש את קידומ של
תכניות מתאר ארציות כוללות לתשתיות ובתו 2כ 2לעדכ את מדיניות התכנו
הלאומית של התשתיות כיוו שה הבסיס לקבלת החלטות מושכלות.
בחינה של חלופת המחדל מאפשרת לעמוד באופ שיטתי ומנומק על מידת הצור2
במיז ובתו 2כ 2לבחו א הקצאת משאבי הקרקע מוצדקת ,וא נמנעות השלכות
בלתי רצויות על הסביבה .על הוועדה לבחו את חלופת המחדל כדי לוודא שהמיז
המוצע חיוני וכדי להבטיח שימוש יעיל ומושכל בקרקע ולמנוע מפגעי.
ביצוע עבודות שלא בהתא לתכניות מאושרות בידי חברת הרכבת והחברה הלאומית
לדרכי מנוגד להוראות החוק ופוגע באינטרסי ציבוריי ובתכליתו של הלי2
התכנו ,שמושקעי בו משאבי ומאמ -רבי .על משרד הפני ועל משרד
המשפטי לבחו ביסודיות את הליקויי החמורי שמצא משרד מבקר המדינה
בתחו זה ,ולבדוק א האמצעי הקבועי בחוק מתאימי למיגור התופעה; עליה
לבחו א צרי 2לתת לוועדה אמצעי פיקוח ואכיפה סטטוטוריי.
הממצאי בנוגע להעסקת יועצי מחייבי את הוועדה וצוותה לפעול ביתר שאת
לשמירת ההפרדה בי יועצי הוועדה לבי הגופי המגישי לה תכניות ,כדי שלא
מ:טה ,וכדי שלא ייפגע אמו הציבור בתקינות קבלת
יתעורר חשש ששיקול דעתה ֶ
ההחלטות בה.
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יילודי לאימהות מכורות לסמי
בישראל מצויות כ  2,500נשי המכורות לסמי ,בה כ  660נשי המקבלות טיפול
תרופתי ממוש 2במתדו או סובוטקס במרכזי טיפול של משרד הבריאות .מדי שנה
בשנה נולדי בישראל לפחות  100תינוקות לאימהות מכורות לסמי .מפרסומי
משרד הבריאות עולה כי לעתי קרובות יילודי אלה סובלי לאחר הלידה
מתסמונת גמילה מסמי ,תופעת "מוות בעריסה" שכיחה אצל יותר ,וה עלולי
לסבול מליקויי התפתחותיי ומליקויי למידה.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת  2009את הטיפול של גורמי
הרווחה והבריאות בנושא היילודי לאימהות מכורות לסמי .לצור 2הבדיקה אס,
משרד מבקר המדינה מידע על יילודי אלה במשרד הבריאות ,במשרד הרווחה
והשירותי החברתיי )להל משרד הרווחה( ,בחמישה בתי חולי ובשבע רשויות
מקומיות.

עיקרי הממצאי
 .1תסמיני גמילה ביילוד עלולי להתגלות עד שבועיי לאחר הלידה ,על כ קיי
חשש שיולדת מכורה לסמי שבית החולי לא קיבל לגביה מידע משירותי הרווחה
תשתחרר לאחר הלידה מבית החולי בטר יתגלו ביילוד תסמיני אלו ,ובלי
שיינת לו הטיפול הראוי.
מהנתוני שהתקבלו מחמישה בתי חולי עולה כי רק בכ  28%מהלידות של
יילודי ע תסמונת גמילה היה לבית החולי מידע מוקד מרשויות הרווחה על
היות היולדת מכורה לסמי .נמצא כי בתקנו עבודה סוציאלית )להל תע"ס( לא
נקבעה הנחיה ולפיה על העובדי הסוציאליי ליידע בתי חולי בדבר נשי הרות
המכורות לסמי הגרות בקרבת כדי שיוכלו להיער 2לטיפול ביילוד .חוסר מידע
מוקד בבתי החולי בדבר נשי הרות המכורות לסמי מגדיל את הסיכו
שיילודי בעלי תסמונת גמילה לא יאובחנו ולא יטופלו כנדרש.
 .2משרד הבריאות קבע כי ליילודי ע תסמונת גמילה ייעשו הערכה בדבר
הצור 2בניטור והערכה נוירו התפתחותית .נמצא כי א ,שחלפו יותר מעשר שני
מפרסו הנחיות משרד הבריאות בנושא זה ,לא נכללו בתע"ס הנחיות לפקידי הסעד
בלשכות הרווחה שברשויות המקומיות לדאוג לביצוע הבדיקות האמורות .למותר
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לציי אפוא כי פקידי הסעד לא פעלו לביצוע הבדיקות .משרד הרווחה א ,לא פנה
למשרד הבריאות במטרה לגבש את ההנחיות בתיאו עמו.
 .3בחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש" ,1960 2נקבע כי פקיד סעד רשאי לבקש
מבית משפט להכריז על יילוד שסובל מתסמונת גמילה "קטי נזקק" .יש לצפות
שככלל קטיני שנולדי ע תסמונת זו יוכרזו "קטי נזקק" ,תיקבע לה תכנית
עו"ס( לעקוב אחר הטיפול בה ואחר
טיפול וימונה עובד סוציאלי )להל
התפתחות.
בבדיקת טיפול גורמי הרווחה ב  32יילודי שנולדו ע תסמונת גמילה לאימהות
שטופלו במתדו או סובוטקס בעת הריונ נמצא כי חמישה מה לא הוכרזו "קטי
נזקק" ,וכי ליילוד אחד א ,לא נקבעה תכנית טיפול .עוד נמצא כי שבע מהנשי
שנכללו בבדיקה לא היו מוכרות בלשכות הרווחה ביישובי שבה ה התגוררו ,וכי
אי אפשרות לדעת א היילודי הוכרזו "קטי נזקק" וא ה מצויי במעקב של
רשויות הרווחה .משרד מבקר המדינה העביר את נתוני הזיהוי של נשי אלה
לפקידת הסעד הראשית לצור 2איתור ובדיקת מצב היילודי.

סיכו והמלצות
מתפקידו של משרד הרווחה לעשות ככל הנית על מנת שיילודי לאימהות מכורות
לסמי יקבלו את הטיפול המיטבי הדרוש לה .תנאי למת הטיפול הוא הידיעה על
כ 2שהא מכורה לסמי .משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הרווחה כי עליו לבחו
בשיתו ,משרד הבריאות דרכי להעברת המידע בעניי נשי הרות המכורות לסמי
לבתי החולי שבאזורי מגוריה באופ שישמור על פרטיותה של היולדת מחד גיסא,
ויאפשר הענקת טיפול מיטבי ליילוד מאיד 2גיסא ,ובהתא לדרכי אלו לקבוע
בתע"ס הנחיות בדבר אופ העברת המידע.
על משרד הרווחה ופקידת הסעד הראשית לתא לאלתר ע משרד הבריאות את
אופ הטיפול ביילודי ע תסמונת גמילה ולקבוע בתע"ס הנחיות לפקיד הסעד
שברשות המקומית בדבר מעקב אחר ביצוע הבדיקות הרפואיות וההתפתחותיות
ליילודי ע תסמונת גמילה שמשרד הבריאות הורה על ביצוע.
עוד על משרד הרווחה לדאוג לכ 2שתינוקות שנולדו ע תסמונת גמילה יוכרזו "קטי
נזקק" כדבר שבשגרה ,שתיקבע לה תכנית טיפול ,ושימונה עובד סוציאלי למעקב
אחר הטיפול בה ואחר התפתחות.
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עיריית ירושלי
אכיפת חוק התכנו והבנייה
במתח "ג המל"
"ג המל "2הוא שמו העברי של מתח ששטחו כ  45דונ ,הנמצא כחצי קילומטר
מדרו לעיר העתיקה בירושלי ,בי תל "עיר דוד" לכפר ִסלווא ,הוא כפר השילוח.1
גורמי מקצועיי בתחומי התכנו והארכאולוגיה מייחסי למתח "ג המל"2
)להל ג המתח( חשיבות ארכאולוגית וער 2סביבתי ונופי.
ביוני  2008ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת )להל הוועדה(
ממשרד מבקר המדינה להכי חוות דעת בנושא אכיפת חוק התכנו והבניה,
התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה או החוק( ,במתח "ג המל ."2הוועדה
דנה בנושא נוכח תלונות שקיבלה ,ולפיה עיריית ירושלי )להל העירייה( אינה
ממלאת לכאורה את תפקידה הקבוע בחוק ,לאכו ,את הוראות החוק במתח ולנקוט
אמצעי נגד מי שביצעו בו עברות בנייה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר אפריל  2009בדק משרד מבקר המדינה את היק ,עברות הבנייה
במתח "ג המל "2ואת הפעולות שנקטה העירייה לאכיפתו של חוק התכנו
והבנייה במתח .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני בלשכת התכנו המחוזית
של מחוז ירושלי וביחידת הממונה על הפיקוח על הבנייה במחוז ירושלי ,ברשות
העתיקות ובמחלקה לאכיפת דיני מקרקעי בפרקליטות המדינה.

עיקרי הממצאי
מתח "ג המל "2נכלל בשטח שהתווס ,לתחו השיפוט של עיריית ירושלי ביוני
 ,1967וחלות עליו הוראותיה של תכנית מתאר מקומית עמ 9/לעיר העתיקה
ולסביבתה שאושרה למת תוק ,בשנת ) 1977להל התכנית( .מטרות התכנית ה,
__________________

1

חלק מגוש  ,29990חלק מגוש ) 29986חלקות  (210150וחלק מגוש ) 29984חלקה   (86קרקעות
שרישו הבעלות עליה במרש המקרקעי אינו מוסדר .המתח מכונה ג "אל בוסת" או "ראס אל
בוסת".
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בי היתר ,שמירה על נו ,טבעי ועירוני ושמירה על האתרי הארכאולוגיי שבשטח
התכנית ,ולכ נקבעו בה הגבלות על היק ,הבנייה המותר בעיר העתיקה
ובסביבותיה .על פי התכנית ,יועד המתח להיות שטח ציבורי פתוח שהבנייה בו
אסורה.

היק העברות במתח ופעולות האכיפה
פעולות האכיפה של העירייה במתח החלו בשנת  ,1995כשכבר היו בו כ  30מבני
בלתי חוקיי שנבנו בעשרי השני הקודמות .בשנת  2004אותרו במתח כ 80
מבני בלתי חוקיי ,רוב מבני למגורי; העירייה נקטה הליכי נגד  43מבני,
ומה נהרסו כעשרה מבני ,אול במש 2השני נבנו מבני חדשי תחתיה.
מכא שעד שנת  2004לא פעלה העירייה בנחישות מספקת כנגד הבנייה הבלתי
חוקית במתח ולא הצליחה לבלו אותה בשלביה הראשוני .יתרה מזו ,לאחר
שהעירייה פעלה להריסת חלק מהמבני במתח ,היא לא מנעה הקמת מבני
חדשי תחתיה.
בשנת  2004הגבירה העירייה את פעולות האכיפה במתח ,ונמצא כי בשני 2004
 2009היא נקטה הליכי שוני בעניי רוב העברות שאותרו במתח ובה פעולות
פיקוח והגשת כתבי אישו .ע זאת ,פעולותיה לא הביאו להשגת תכלית התכנו
מילוי ייעודו של המתח כשטח פתוח.
נמצא כי ההליכי המשפטיי נגד עוברי עברות הבנייה ב"ג המל "2נמשכי שני
מספר .א ,שחלק ניכר מההליכי המשפטיי החלו בשני  2004 1998רוב טר
הגיעו למיצוי .במקרי לא מעטי הסכימה התביעה העירונית לדחיות ממושכות
בביצוע צווי הריסה ,ובסופו של דבר לא בוצעו צווי אלה על ידי הנאשמי.
הוועדה המחוזית של מחוז ירושלי )להל הוועדה המחוזית( לא הפעילה את
סמכותה לאכיפת החוק במתח ,כיוו שהממונה על הפיקוח סבר כי פעולות
העירייה במתח לא הצריכו את התערבותו.
נוס ,על כ 2המתח הוא חלק מאתר עתיקות מוכרז ,ועל כ חלות על הבנייה בו
מגבלות נוספות על אלה שמפורטות בחוק התכנו והבנייה .רשות העתיקות כמעט לא
הפעילה את סמכויותיה בנוגע לרוב המבני הבלתי חוקיי במתח ,על א ,הער2
הארכאולוגי שהיא מייחסת לו.
במועד סיו הביקורת ,אפריל  ,2009נמצאו במתח כ  130מבני לא חוקיי .רוב
המכריע מבני מגורי קשיחי בני קומה עד שתי קומות ,ומקצת עבודות גידור או
סככות .כלומר על א ,המשאבי המושקעי בהלי 2האכיפה על שלביו ,מבני בלתי
חוקיי רבי עומדי על תל ,לעתי ג לאחר שהוצא נגד צו הריסה.
מהאמור לעיל עולה כי הריסת מבני היא אמצעי אכיפה מוגבל ,שבחלו ,השני
קשה ליישמו מהבחינה המשפטית ומבחינות אחרות .על כ יש צור 2לשלב באכיפה
באבה ולפעול לעידוד
מגוו אמצעי שיאפשרו לסכל את הבנייה הבלתי חוקית בעודה ִ
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בנייה על פי חוק ,בי היתר באמצעות הכנת תכניות בשיתו ,הציבור שיש בה מענה
על צורכי הציבור.
הבנייה הבלתי חוקית במתח היא חלק מתופעה רחבה ומדאיגה של בנייה בלתי
חוקית בכל רחבי ירושלי .באזורי רבי בעיר הבנייה אינה נעשית לפי התכניות
התקפות ,ובמקרי לא מעטי הבנייה הבלתי חוקית מסכלת את אפשרות התכנו
של העיר על פי העקרונות שקבעו המתכנני.

הליכי שננקטו במקביל לפעולות האכיפה
לאחר שהעירייה הגבירה את פעולות האכיפה במתח ובעקבות נכונות של גורמי
בעירייה לבחו תכניות חלופיות למתח ,הכינה קבוצה של תושבי הגרי במתח
תכנית מתאר מפורטת שתאפשר להכשיר את הבנייה בו ,ואול בפברואר 2009
דחתה הוועדה המחוזית את תכנית.
במועד סיכו הביקורת ,יוני  ,2010אישרה הוועדה המקומית להעביר לאישורה של
הוועדה המחוזית תכנית חדשה שיזמה העירייה החלה על רוב שטח המתח .2לפי
תכנית זו יוכשרו רוב המבני הבלתי חוקיי הכלולי בה והשאר ייהרסו.

סיכו והמלצות
בשני האחרונות ,בעיקר משנת  ,2004נקטה העירייה אמצעי אחדי כנגד עוברי
עברות הבנייה במתח "ג המל ,"2א 2היה זה זמ רב לאחר שקמו מרבית המבני
הבלתי חוקיי במתח .ההליכי המשפטיי בעניי עברות לא מעטות נמשכי זמ
רב ,ופעולות האכיפה אינ משיגות את מלוא יעדיה.
הבנייה הבלתי חוקית פוגעת בהשגת תכליותיו של חוק התכנו והבנייה הסדרת
התכנו והבנייה לטובת הפרט ולטובת הכלל .כמו כ לתופעה זו עלולות להיות
השפעות שליליות על שמירת ערכי נו ,וסביבה ועל ניצול המושכל של משאבי.
הבנייה הבלתי חוקית במתח "ג המל "2ובירושלי היא חלק מתופעה רחבה של
בנייה בלתי חוקית בכל האר.-
זאת ועוד ,בנייה בלתי חוקית עלולה ליצור חיכוכי בי הרשויות לבי התושבי
ולהביא לפגיעה בסדר הציבורי ולהשפעות בלתי רצויות נוספות .אשר על כ ,טוב
באבה ובה בעת
יעשו גורמי האכיפה א יפעלו לבלימת הבנייה הבלתי חוקית בעודה ִ
ינקטו צעדי לעידוד בנייה כחוק ולפי תכניות המתחשבות בצרכיה של כל
האוכלוסייה ,כגו הכנת תכניות מפורטות שיאפשרו מת היתרי בנייה תו 2שיתו,
הציבור בתכנו.
__________________

2

תכנית מתאר מקומית מס' .18000
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לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח ההיק ,הרחב של הבנייה הבלתי חוקית ברחבי
ירושלי ונוכח הזמ הרב שחל ,מביצוע עברות רבות ,על העירייה ,בשיתו ,משרדי
הממשלה הנוגעי בדבר ,לבחו את סוגיית הבנייה הבלתי חוקית בעיר ,לגבש
מדיניות סדורה לטיפול בתופעה ,להכי תכנית עבודה מפורטת בשיתו ,היוע-
המשפטי לממשלה ועל דעתו ,ולפעול ליישומה.
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עיריית או אל פח
התקשרויות לביצוע פרויקטי  ,רישוי עסקי
והקמת אזור התעשייה
או אל פח קיבלה מעמד של עיר בשנת  ,1985והיא העיר השנייה בגודלה במגזר
הערבי .תחו שיפוטה של עיריית או אל פח )להל העירייה( משתרע על
כ  25,650דונ .בדצמבר  2009מנתה אוכלוסיית או אל פח ,לפי נתוני העירייה,
כ  46,000נפש .ראש העירייה ,מר ח'אלד אגבאריה ,מכה בתפקיד החל מדצמבר
 .2008מועצת העירייה מונה  16חברי ,לרבות ראש העירייה.
בהתא לסמכותה לפי סעי (30)249 ,לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל פקודת
העיריות( ייסדה העירייה בפברואר  1995את החברה הכלכלית לפיתוח או אל פח
בע"מ )להל החברה הכלכלית(.
מטרותיה של החברה הכלכלית ,על פי תזכיר ההתאגדות שלה ,ה בי השאר ליזו,
לתכנ ,להכי ולקד תכניות לפיתוחה הכלכלי של או אל פח .החברה הכלכלית
אמורה ג לעסוק בפיתוח של מקרקעי השייכי לעירייה וכ ליזו ולתכנ הקמת
מרכזי מלאכה ,מסחר ,תרבות ונופש.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר נובמבר  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות
העירייה והחברה הכלכלית ועל חשבונותיה .הביקורת התמקדה בנושאי האלה:
הקמת מרכז מסחרי )רויאל סנטר( ,התקשרות לש הקמת השוק העירוני וניהולו
באמצעות החברה הכלכלית ,התקשרות לש הקמת מרכז ספורט )אלואחה(
והפעלתו ,הקמת אזור תעשייה ורישוי עסקי .הבדיקה נעשתה בעירייה ,ובדיקות
השלמה נעשו בוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עירו )להל הוועדה המקומית(.
בתוק ,סמכותו לפי סעי (7)9 ,לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[,
החליט מבקר המדינה בספטמבר  2009להפעיל את ביקורת המדינה על החברה
הכלכלית.
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עיקרי הממצאי
פרויקט מבנה מסחרי )רויאל סנטר(
ה ה ת ק ש ר ו ת  :בינואר  2006חתמה העירייה באמצעות החברה הכלכלית על
הסכ קומבינציה ע חברה א' )להל היז( ,ולפיו היז התחייב לבנות על חשבונו
מבנה מסחרי )להל המבנה( באופ שימומשו מלוא שיעורי הבנייה המותרי בו
לפי תכנית הבנייה המפורטת החלה על המגרש .חלקה של העירייה יהיה בשיעור
של  55.75%מזכויות החכירה במבנה ובמגרש ,וחלקו של היז  44.25%מה.
א י ש ו ר ע ס ק ת ה ק ו מ ב י נ צ י ה ב י  ה ע י ר י י ה ו ב י  ה י ז   :העירייה
לא קיבלה מראש את אישור שר הפני לעסקה כפי שנקבע בסעי)188 ,א( לפקודת
העיריות .רק בפברואר  ,2009בעקבות תחילת ביצועה של הביקורת ,פנתה העירייה
למשרד הפני לקבלת אישורו לעסקה בדיעבד .באפריל  2010נת משרד הפני את
אישורו לעסקה.
מ ס מ כ י ר ה  :העירייה לא דיווחה על העסקה לשלטונות המס כמתחייב מהוראות
סעי72 ,ח)א( לחוק מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה( ,התשכ"ג  ,1963ולא שילמה
לה שו סכו במסגרת מס המכירה המגיע ממנה כמתחייב מסעי72 ,ז לאותו חוק.
ה י ט ל ה ש ב ח ה  :האופ שבו הוועדה המקומית אפשרה ליז לשל את סכו
היטל ההשבחה פריסתו לעשרה תשלומי לא עלה בקנה אחד ע הוראת סעי3 ,
לתקנות התכנו והבנייה )ערובות להבטחת תשלו היטל השבחה ודחיית תשלומי(,
התשמ"א .1981
ז כ ו י ו ת ה ב נ י י ה  :בפועל בנה היז שטח הקט בכ  470מ"ר מזה שהתחייב
לבנות על פי ההסכ .העירייה לא דרשה מהיז לבנות את מלוא שיעורי הבנייה
שהוא התחייב לבנות ,ועקב כ 2קיבלה לידיה מבנה ששטחו קט מזה שהתחייב
היז לבנות עבורה על פי ההסכ.
פ י ק ו ח ע ל ה ב נ י י ה  :העירייה לא מינתה מפקח מטעמה כדי להשגיח על
מהל 2הבנייה ועל איכותה ולא דאגה לדרוש מהיז מפרט טכני לביצוע הבנייה ,א,
שהדבר נקבע בהסכ.
ח נ י ה  :היז השלי את המבנה בלי שהכשיר את מקומות החניה שסומנו על גג
המבנה בהתא לפתרו החניה שנדרש בהיתר הבנייה .רק בעקבות הביקורת החלה
הוועדה המקומית בנקיטת צעדי כדי לחייב את היז להסדיר עניי זה.

פרויקט השוק העירוני

ה ה ת ק ש ר ו ת  :בפברואר  2005חתמה החברה הכלכלית על הסכ ע חברה ב'
)להל החברה הזוכה( להקמת שוק עירוני על חלקת אדמה שחכרה העירייה
ממינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( .בהסכ התחייבה החברה הזוכה להקי
את השוק העירוני על חשבונה ולשל לחברה הכלכלית דמי שכירות שנתיי לפרק
זמ של  15שני .בתמורה תקבל החברה הזוכה את הזכות לנהל את השוק העירוני
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יומיי בשבוע ,ואילו בשאר ימות השבוע יהיה שטח השוק פתוח לציבור וישמש
לחניית כלי רכב.
ב י צ ו ע ה ב נ י י ה  :החברה הזוכה בנתה תוספות בנייה בחריגה מהיתר הבנייה
ומההסכ ע החברה הכלכלית ,ובכלל זה מבנה שירותי ,משרדי ,חדר תפילה
וחדר חשמל וכ הציבה כמה מכולות )קונטיינרי(.
במרס  2008אישר מפקח מטע הוועדה המקומית שהבנייה בוצעה בהתא להיתר,
ובהתא לכ 2הנפיקה הוועדה המקומית לחברה הזוכה "טופס  ,"4וזאת בניגוד
לחוק.
ח י ב ו ר ח ש מ ל  :העירייה אפשרה את חיבור השוק העירוני ללוח החשמל של
מגרש הכדורגל בלי לקבל לכ 2אישור מחברת החשמל כמתחייב באופ שעלול היה
לסכ את בטיחות הציבור.
ה פ ע י ל ו ת ב ש ט ח ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י  :החברה הזוכה שינתה את עיסוקה
במתח השוק העירוני וניהלה בו ג אירועי שלא לפי ההסכ בינה ובי החברה
הכלכלית .העירייה והחברה הכלכלית לא נקטו פעולות למניעת הסבתו של מתח
השוק לג אירועי.
ר י ש ו י ה ש ו ק ו ג  ה א י ר ו ע י   :השוק העירוני פעל ללא רישיו עסק מאת
רשות הרישוי שהיא ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכ .2ג ג האירועי נוהל
ללא רישיו עסק .העירייה לא אכפה את חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח  ,1968ולא
נקטה צעדי נגד החברה הזוכה על שפעלה ללא רישיו.
ח ו ב ו ת ה ח ב ר ה ה ז ו כ ה ל ע י ר י י ה ו ל ח ב ר ה ה כ ל כ ל י ת  :החברה
הכלכלית לא דרשה מהחברה הזוכה לשל לה דמי שכירות בגי פרק הזמ שבי מאי
 2005לדצמבר  ,2006וא ,לא חייבה אותה במועד בהוצאות תכנו בס 10,000 2ש"ח
כמתחייב מהחוזה ביניה .העירייה לא חייבה את החברה הזוכה בארנונה עבור
השוק העירוני בגי פרק הזמ שבי אוגוסט  2005לאוגוסט  .2006חובות הארנונה של
החברה הזוכה עבור ג האירועי לפרק הזמ שבי ספטמבר  2006ליולי 2009
וחובותיה בגי אי תשלו עבור צריכת המי של ג האירועי בפרק הזמ האמור
הסתכמו בכ  550,000ש"ח בלי שהעירייה נקטה את אמצעי האכיפה העומדי
לרשותה לגביית חובות אלה.

פרויקט מרכז הספורט )אלואחה(
ה ה ת ק ש ר ו ת  :ביוני  2000חתמה העירייה ע יז א' )להל היז( על הסכ
להקמת מרכז ספורט ונופש )להל הפרויקט( על חלקת אדמה שחכרה העירייה
מממ"י .בהסכ נקבע כי הפרויקט יוק מכספי היז ובתמורה יקבל היז זכויות
חכירה ל  49שנה וישל לעירייה דמי חכירה.
ש י מ ו ש ב מ ב נ ה ש ל א ב ה ת א  ל ה י ת ר  :בשנת  2005החל היז לערו 2על
המדשאות אירועי וחתונות שלא לפי היתר הבנייה וההסכ.
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ח י ב ו ר מ ר כ ז ה ס פ ו ר ט ל ח ש מ ל  :העירייה אפשרה למרכז הספורט
להתחבר לרשת החשמל של מגרש הכדורגל השיי 2לה ,שלא לפי חוק משק החשמל.
מרכז הספורט היה מחובר לרשת מאוגוסט  2003עד אוגוסט  .2006העירייה לא פעלה
מיד לגביית הוצאות החשמל שנגרמו לה בעקבות החיבור ,וגבתה אות בתשלומי
שנפרסו על פני שנתיי וחצי.
היז ביצע חריגות בנייה הנוגעות למידותיה של בריכת השחייה ,מבנה הכניסה
וחדר החשמל ,וכ הקי ארבע הצללות ששטח הכולל כ  1,800מ"ר ,א ,שה לא
צוינו בבקשת הבנייה .הוועדה המקומית אישרה ליז להתחבר לרשת החשמל
הציבורית למרות חריגות הבנייה האמורות וא ,שהוא לא קיי את התחייבותו
להגיש לוועדה המקומית בקשה חדשה להיתר )תכנית שינויי(.
ח ו ב ו ת ה י ז  ל ע י ר י י ה  :העירייה החלה לחייב את היז בארנונה רק כשנה
וחצי לאחר מועד פתיחת מרכז הספורט .חובות הארנונה של היז לעירייה וכ
חובותיו לעירייה בגי אי תשלו עבור צריכת המי הסתכמו ליולי  2009בכ 1.47
מיליו ש"ח ,וחובותיו בגי אי תשלו דמי חכירה הסתכמו לאותו מועד בכ 165,000
ש"ח ,אול העירייה לא פעלה לגביית כמתחייב.
ר י ש ו י מ ר כ ז ה ס פ ו ר ט  :היז פעל לרישוי חלק מהמתקני הפועלי במרכז
הספורט .המסעדה וג האירועי לא אושרו להפעלה ,וה פועלי ללא רישיו עסק
כמתחייב .העירייה לא פעלה לאכיפת החוק ולא הפעילה את האמצעי העומדי
לרשותה כדי להסדיר את הרישוי או לסגור את המסעדה וג האירועי.

אזור התעשייה
העירייה לא הביאה להחלטה במועצת העירייה את נושא פיתוח אזור התעשייה ,וכ
את נושאי תקצובו וביצועו באמצעות משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל
משרד התמ"ת( .העירייה א ,לא עיגנה זאת בהסכ בינה ובי משרד התמ"ת
המסדיר את אופ ההקמה ואת תנאיה והקובע לוחות זמני להשלמת פיתוחו של
אזור התעשייה ולמסירתו לעירייה.
משרד התמ"ת לא קבע לעצמו מועד לסיו העבודות ולשיווק אזור התעשייה .בעת
הביקורת נמצא כי העבודות במקו נמשכות למעלה מחמש שני ומתוכנני שלבי
נוספי שטר הוחל בביצוע.

רישוי עסקי
ע ס ק י  ה פ ו ע ל י  ל ל א ר י ש י ו   :בתחו שיפוטה של העירייה פועלי
כ  700עסקי טעוני רישוי ,וכ  500מה פועלי ללא רישיו עסק .בעליה של 350
מ  500העסקי שאי לה רישיונות עסק לא הגישו בקשות לרישיו עסק ,ואילו
 150העסקי הנותרי לא מילאו את התנאי שדרשו מה הגורמי המאשרי.
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בעיר רווחת תופעה של גידול בעלי חיי בתו 2שכונות מגורי ובחצרות הבתי ,ה
לשימוש פרטי וה לשימוש מסחרי ,והדבר הוא בגדר מטרד וא ,עלול לגרו
למפגעי תברואתיי וסביבתיי.
מגדלי בעלי החיי לשימוש מסחרי היו אמורי לבקש רישיו עסק לגידול ולעמוד
בתנאי שנקבעו בתוספת לצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה .1995
ואול ה פעלו ללא רישיונות עסק ,והעירייה לא אכפה את הוראות החוק ולא פעלה
לסגירת הרפתות והדירי שפעלו בתחו שיפוטה.

סיכו והמלצות
על העירייה והחברה הכלכלית ,המבצעת מטעמה התקשרויות ע יזמי לביצוע
פרויקטי משותפי ,לחייב את היזמי שעמ חתמה העירייה על הסכמי לקיי
את התחייבויותיה.
העיכוב בהקמת אזור התעשייה באו אל פח ,המתמש 2כמה שני ,פוגע בקידו
האינטרסי הכלכליי של העיר .השלמת הפרויקט עשויה לצמצ את מטרדי
הרעש והריח ואת הפגיעה בבריאות הציבור שגורמי כמה מהעסקי הפועלי
במקו.
על העירייה לנקוט ביתר שאת את כל האמצעי העומדי לרשותה לאכיפת הוראות
החוק על העסקי הפועלי ללא רישיו.
על הוועדה המקומית לחייב את היזמי לפעול בהתא להיתרי הבנייה ולא לאפשר
חריגות בנייה במקרקעי שבמרחב התכנו שלה.
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התקשרות ע קבל לפינוי גז וגרוטאות
פינוי אשפה הוא אחד השירותי החיוניי שעל רשות מקומית לספק לתושביה.
הרשויות המקומיות עוסקות בפינוי כמה סוגי אשפה ,ובה אשפה ביתית ,אשפה
תעשייתית ואשפת גז וגרוטאות ,המפונה באמצעות משאיות מנו.,
עיריית אור יהודה )להל העירייה( התקשרה ע קבלני פרטיי לצור 2קבלת
שירותי פינוי אשפה לסוגיה .על פי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל פקודת
העיריות( ,התקשרות העירייה ע קבל לביצוע עבודה ,ובכלל זה עבודה לפינוי
אשפה ,טעונה מכרז פומבי.
בדצמבר  2008פרסמה העירייה שלושה מכרזי פומביי לביצוע עבודות לפינוי
אשפה מתחו שיפוטה ,ובי היתר מכרז לפינוי אשפת גז וגרוטאות באמצעות
משאיות מנו .,במכרז זכתה חברה א )להל הקבל( .ג לפני המכרז סיפק הקבל
לעירייה שירותי אלה ,על פי חוזי שנחתמו בי הצדדי בעקבות זכייתו במכרז
פומבי בשנת .2002

פעולות הביקורת
בחודשי מאי אוגוסט  2009בדק משרד מבקר המדינה את ההתקשרות בי העירייה
ובי הקבל לביצוע עבודות פינוי גז וגרוטאות .הבדיקה התמקדה בהליכי המכרז
לבחירת הקבל ,בתנאי ההתקשרות עמו וביישו הוראות החוזה .כמו כ נבדקו
הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל והתשלומי לקבל .הבדיקה נעשתה באג,
ההנהלה של העירייה ,במחלקת התברואה שבאג ,לשיפור פני העיר בעירייה )להל
אג ,שפ"ע( ובגזברות.

עיקרי הממצאי
הליכי המכרז
 .1בתנאי המכרז לפינוי גז וגרוטאות נדרשו המציעי לצר ,להצעותיה
אישורי ורישיונות שוני ,ובי היתר רישיו מוביל לפי חוק שירותי הובלה,
התשנ"ז  .1997הקבל ומציעה נוספת הגישו לוועדת המכרזי של העירייה תצלו
של רישיו המוביל שלה ללא הנספחי לרישיו שבה מפורטת רשימת כלי הרכב
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שעליה חל הרישיו ,ולא נמצא שהעירייה דרשה מה לצר ,את הנספחי כנדרש
בתנאי הס ,של המכרז.
 .2אומד העירייה למכרז לא היה מפורט כנדרש בתקנות העיריות )מכרזי(,
התשמ"ח  ,1987ונרש בו סכו בלבד ,בלי פירוט התחשיב או הנתוני שהאומד
התבסס עליה .ג במשרדי העירייה לא נמצא מסמ 2המפרט את אופ חישוב
האומד או את הנתוני שלפיה הוא חושב ,ולכ לא נית לדעת מה עלותו של כל
אחד ממרכיבי העבודה.
 .3על פי חוזה שחתמה העירייה ע יוע ,-היה עליו להכי לבדו את האומד למכרז,
והוא א ,התחייב שלא לשת ,איש במידע הנוגע למכרז .בפועל הוכ האומד בפגישה
משותפת בי היוע -לשלושה בעלי תפקידי בכירי בעירייה .הפגישה התקיימה
סמו 2למועד האחרו להגשת ההצעות ,והאומד הופקד בתיבת המכרזי מיד בתו
מועד זה .מהל 2פגישה זו לא תועד.
 .4בתנאי הס ,של המכרז נדרשו המציעי להיות בעלי או צד להסכ ליסינג של
שלוש משאיות מנו ,משנת ייצור  2007ושל שתי משאיות מנו ,משנת ייצור .2006
בחוזה שחתמה העירייה ע הקבל לא נכלל תנאי בנוגע לשנת הייצור של המשאיות,
ובפועל הקבל השתמש ג במשאיות שיוצרו לפני שנת .2006
 .5לפני שוועדת המכרזי קיבלה את החלטתה לא הובאו לפניה מסמכי חשובי,
כגו תיק הקבל בעירייה או מידע שהצטבר בנושא תפקודו של הקבל בהתקשרויות
קודמות של העירייה עמו .על כ ניסיונה של העירייה ע הקבל לא נכלל בי
השיקולי שהביאה בחשבו ועדת המכרזי במסגרת החלטתה בנושא ,א ,על פי
שהיא הייתה רשאית לעשות כ על פי תנאי המכרז .מעיו בתיקי הקבל במשרדי
העירייה עולה כי במש 2השני התקבלו תלונות על טיב עבודתו ,וכי לעירייה היו
השגות על סדרי עבודתו ועל איכותה .אילו עיינה ועדת המכרזי במסמכי שנמצאו
בידי העירייה אשר נית היה ללמוד מה על טיב עבודתו של הקבל ,אפשר שהייתה
לכ 2השפעה על החלטתה.

החוזה וביצועו
 .1בפברואר  2009חתמה העירייה ע הקבל על חוזה לביצוע עבודות פינוי גז
וגרוטאות )להל החוזה( .בחוזה נמצאו שיבושי וליקויי המלמדי על רשלנות
בעריכתו .מקצת הליקויי טכניי ומקצת מהותיי ועלולי לעורר קושי ביישו
הוראות החוזה.
 .2הקבל לא קיי את התחייבויותיו על פי החוזה ,לעתי עד כדי הפרתו
היסודית ,וא ,על פי כ לא עמדה העירייה על תיקו ההפרות במועד או על מימוש
הסעדי בגי הפרת חוזה העומדי לרשותה .להל דוגמאות לסעיפי בחוזה
שהעירייה לא עמדה על מימוש:
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)א( העירייה לא הקפידה על כ 2שהקבל יקי במשרדיה תחנה למעקב אחר
מסלול הנסיעה של משאיותיו כדי לוודא שה אינ אוספות אשפה ממקומות אחרי
מחו -לעיר ,א ,שבחוזה נקבע שעל הקבל לעשות כ.
)ב( העירייה לא עמדה על כ 2שהקבל יגיש לה רשימה שמית של עובדיו ויקבל
מאג ,הביטחו בעירייה אישור להעסקת כנדרש בחוזה .כמו כ היא לא עמדה על
כ 2שהוא יגיש לה תצלומי של רישיונותיה של כל כלי הרכב שהוא משתמש בה
לפינוי אשפה בתחו השיפוט של העירייה.
)ג( העירייה לא מנעה מהקבל ,במש 2כשנה ,להעסיק חברה בבעלות קרוב
משפחתו כקבל משנה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וזאת בלא שקיבל את
הסכמתה לכ 2בכתב ומראש כנדרש בחוזה.

הפיקוח והבקרה על עבודת הקבל
 .1הפיקוח והבקרה של העירייה על עבודת הקבל בכל תחו שיפוטה של
העירייה בוצעו בידי שני מפקחי ,מנהל התברואה ועובד אחר .במוקד העירייה
התקבלו תלונות של תושבי על מטרדי בשל אי פינוי גז וגרוטאות ,לעתי במש2
שבועות וא ,חודשי .העירייה לא גיבשה נוהל המסדיר את דרכי הפיקוח על אופ
ביצוע עבודת הקבל ועל איכותה ואת אופ הטיפול בממצאי שהועלו.
 .2העירייה לא בדקה את המשאיות של הקבל שפינו את האשפה לאתר חירייה
קוד צאת לאתר כדי לוודא שבעת יציאת מתחו שיפוטה תכולת מלאה באופ
שאינו מאפשר לה לאסו ,אשפה של גור מחו -לעירייה בדרכ לאתר.
 .3העירייה לא השתמשה ביעילות בדוחות הכניסה של משאיות הקבל לאתר
חירייה; במקרי של אי התאמה בי הנתוני הכלולי בדוחות הללו ובי
הרישומי בשוברי הכניסה לאתר שהנפיקה העירייה לכלי הרכב של הקבל קוד
צאת לאתר ,לא המשיכה העירייה לברר את סיבת אי ההתאמה ,א ,שהדבר עשוי
היה ללמד על חיוב העירייה בתשלו לאתר בגי אשפה שאינה שלה.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מלמדי על ליקויי בתפקודה של העירייה בשלבי ההתקשרות ע
הקבל לפינוי גז וגרוטאות .הליקויי נוגעי בעיקר לתקינות הליכי המכרז
לבחירת הקבל ,לתנאי חוזה ההתקשרות עמו ,לתקצוב ההתחייבות הכרוכה
בהתקשרות עמו ,ליישו הוראות החוזה בי הצדדי ולאכיפת התחייבויות הקבל
לפי החוזה .בשל מחדליה קוד להתקשרות ע הקבל ובמהלכה קיבלה העירייה מ
הקבל שירות ברמה שאינה תואמת את דרישות המכרז שפרסמה ואת המוסכ בי
הצדדי.
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נוכח הפרת התחייבויותיו של הקבל על פי החוזה אשר היה בה כדי להשפיע על טיב
השירות לציבור ,היה על העירייה לנקוט אמצעי העומדי לרשותה לאכיפת ביצוע
התחייבויותיו ולחלופי לשקול להפסיק את ההתקשרות עמו.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות שנקטה העירייה ,בעקבות הביקורת,
לאכיפת התחייבויותיו החוזיות של הקבל .ע זאת ,על העירייה לעמוד על כ2
שהקבל ימלא את כל ההתחייבויות שקיבל עליו על פי החוזה ,ובי היתר עליה לקבל
את רישיונותיה של כל כלי הרכב שהקבל מפעיל בשירותה ,את פרטיה של עובדי
הקבל המועסקי בשירותה ואת אישור קצי הביטחו של העירייה להעסקת.
הדבר נדרש כדי להבטיח שהשירות שהקבל מספק לה ימלא את צרכיה ואת
דרישותיה ,וכדי שקופת העירייה ורמת השירות לתושבי לא ייפגעו.
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מכרזי
תחו השיפוט של עיריית באר שבע )להל העירייה או עיריית באר שבע( משתרע
על שטח של  117,000דונ .לפי נתוני משרד הפני ,מספר התושבי בתחו
השיפוט של העירייה היה בתחילת  2009כ  202,000נפש.
בשני  2008 1998כיה מר יעקב טרנר כראש העירייה .בדצמבר  2008החל לכה
בתפקיד ראש העירייה מר ראוב דנילובי.'-
בשני  2008 2006התקשרה העירייה באמצעות מכרזי ע ספקי לביצוע עבודות
או לרכישת טובי במישרי בכ  30התקשרויות חדשות 1בכל שנה .היקפה הכספי של
התקשרות במכרזי העירייה הוא בי  125,700ש"ח 2לכ  20מיליו ש"ח .נוס ,על
התקשרויות אלה העירייה מבצעת בכל שנה כמה התקשרויות חדשות הפטורות
ממכרז וכ מממשת אופציות להארכת התקשרויות קיימות.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר אוקטובר  2009בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,מכרזי
והתקשרויות ללא מכרז שביצעה עיריית באר שבע בשני .2008 2006
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__________________

1
2

3

נוס על התקשרויות אלה העירייה מבצעת התקשרויות באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח באר
שבע ,באמצעות תאגיד המי והביוב העירוני ובאמצעות מכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטו
המקומי בע"מ.
חוזי שערכ אינו עולה על סכו זה פטורי ממכרז פומבי א טעוני מכרז זוטא .עירייה רשאית
להתקשר בחוזה ללא מכרז פומבי לביצוע עבודה שערכה אינו עולה על סכו המתעדכ מפע לפע
לפי מדד המחירי לצרכ בהתא לסעיפי  (3)3ו")2א( לתקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח".1987
הסכו הנקוב כא מעודכ לפי המדד שפורס ב".15.3.09
במסגרת הבדיקה נבחנו מכרזי שפרסמה העירייה ודנה בה בוועדת המכרזי העירונית בלבד ,ולא
מכרזי משותפי שנעשו באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ.
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עיקרי הממצאי
דיוני ועדת המכרזי
 . 1מ נ י י  ח ו ק י ל י ש י ב ו ת ו ע ד ת ה מ כ ר ז י   :ועדת המכרזי מונה
שבעה חברי .מועצת העירייה אישרה בשנת  2001החלטה בעניי מניי חוקי
לפעילות ועדות העירייה ,ולפיה אפשר לקיי את דיוני ועדת המכרזי בהרכב חסר
ובנוכחות שני חברי בלבד ,דבר שאינו ראוי.
 . 2נ ו כ ח ו ת ח ב ר י ו ע ד ת ה מ כ ר ז י  ב י ש י ב ו ת  :חברי ועדת המכרזי
נוהגי להיעדר תדיר מישיבות הוועדה ,וכמה חברי א ,נעדרו מרוב המכריע של
הישיבות.
 . 3נ ו כ ח ו ת ש ל מ י ש א י נ ו ח ב ר ה ו ו ע ד ה ב י ש י ב ו ת  :הביקורת
העלתה כי בישיבות ועדת המכרזי נוכחי מלבד חברי הוועדה ,נציג הגזבר ונציג
היוע -המשפטי משתתפי נוספי ,ובה :מנהלי מחלקות בעירייה ועובדי הדרג
המקצועי ,נציגי תאגידי עירוניי ,חברי מועצה המבקשי להשתת ,בדיוני
ויועצי חיצוניי .כל אלה מורשי להשתת ,בדיו המלא ,ג כאשר חלק מהדיו
נסב על מכרזי שאינ נוגעי לה .כמו כ ה נוכחי בעת ההצבעות ,א ,שאינ
נוטלי חלק בהצבעה .נוכחות גורמי נוספי בדיוני בכלל ,ובשלב ההצבעה בפרט,
עלולה להוות ,ולו למראית עי ,גור המשפיע על עצמאות שיקול הדעת של חברי
ועדת המכרזי במילוי תפקיד.

הכנת המכרז
 .1א י ה ק פ ד ה ע ל ש מ י ר ת ז כ ו י ו ת ע ו ב ד י ס פ ק ה ש י ר ו ת י  :
הביקורת העלתה כי אומד שנעשה במכרז מסוי לביצוע עבודות ניקיו לא כלל
רכיבי שהמעסיק מחויב לשלמ לעובד ,כמו תשלו פיצויי פיטורי ,דמי הבראה
ותוספת ותק .המציע רשאי לכלול בהצעתו הנחה מהאומד שפרסמה העירייה ,א2
א ,על פי שמדובר במכרז לרכישת עבודה ,לא נקבעה בתנאיו תקרה להנחה זו ,על
מנת להבטיח עמידה בתנאי התשלו לעובדי כחוק.
 . 2מ י ע ו ט מ צ י ע י  ב מ כ ר ז  :מתו 2כ  30מכרזי שפרסמה העירייה בכל
אחת מהשני  2007 ,2006ו  ,2008ב  20 ,22ו  16מכרזי בכל שנה בהתאמה ,היה
מספר ההצעות הכשרות שהתקבלו נמו 2בי  0ל  2הצעות .מיעוט ההצעות הכשרות
שהוגשו עשוי לנבוע מכשלי וטעויות בהכנת המכרז ,כמו היעדר פרטי נחוצי על
העבודה והיקפה.

קבלת החלטות במכרזי
 .1ח ו ו ת ד ע ת ה י ו ע  -ה מ ש פ ט י  :בכמה מקרי קיבלה ועדת המכרזי
החלטות שאינ עולות בקנה אחד ע המלצות לשכת הייעו -המשפטי של העירייה.
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 . 2ל י ק ו י י  ב מ כ ר ז ל ב י צ ו ע ה ס ע ו ת ת ל מ י ד י   :ביוני  2008פרסמה
העירייה שלושה מכרזי )להל מכרזי א' ,ב' ו ג'( להסעות תלמידי במוסדות
חינו .2בהחלטות ועדת המכרזי בנוגע למכרזי אלה נפלו ליקויי חמורי
המעוררי חשש להעדפה פסולה של החברה שזכתה במכרזי:
)א( במכרז א' לביצוע הסעות בחינו 2הרגיל והמיוחד הוסיפה העירייה נספח ובו
תנאי נוס ,על התנאי שאישר משרד החינו ,2למרות סירובו של משרד החינו2
לאשר תנאי זה .על פי התנאי ,על המציע לצר ,אישורי המעידי שמספר כלי הרכב
שברשותו עולה על כמות נקובה .בהוספת התנאי היה כדי למנוע ממציעי
פוטנציאליי להשתת ,במכרז .זאת ועוד ,על פי החוזה ,לזוכה הייתה אפשרות
להתקשר ע קבלני משנה ,ומכא שלא היה הכרח להוסי ,תנאי זה .לפיכ 2עולה
חשש כי הכללתו של התנאי נועדה להגביל את מספר חברות ההסעה שיוכלו לגשת
למכרז.
)ב( שתי ההצעות שהוגשו למכרז א' היו גבוהות מהתקרה שנקבעה ולא עמדו
במגבלות המסגרת התקציבית המאושרת לביצוע עבודה זו .למרות זאת בחרה ועדת
המכרזי באחד המציעי ,בהתעלמה מהתראות הגזבר ונציגת היוע -המשפטי
לעירייה בוועדה )להל היועצת המשפטית לוועדה(.
)ג( הועלה כי לפני שהוכרז הזוכה במכרזי ב' וג' קיימה העירייה משא ומת ע
אחת החברות המציעות החברה שזכתה במכרז א' בניגוד להוראות תקנות
העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח ) 1987להל התקנות( ,ובעקבותיו הסכימה החברה
לתת הנחה על המחירי שהציעה ,בתנאי שתזכה בכל שלושת המכרזי ,ובתנאי
שהעירייה תתחייב מראש לממש את האפשרות להארכת תוק ,החוזה הקבוע
במכרז .בסופו של דבר התקשרה העירייה ע חברה זו לביצוע כל העבודות שבה
עוסקי המכרזי.
 . 3א י צ י ר ו  ,מ ס מ כ י  ל ה צ ע ו ת ש ה ו ג ש ו  :בכמה מכרזי זכו מציעי
שלא צירפו להצעותיה מסמכי מהותיי שלה נדרשו במכרז ,כגו מסמכי
המעידי על יכולת או איתנות פיננסית.
 . 4ת י ק ו  פ ג מ י  ב ע ר ב ו ת ב נ ק א י ת  :בכמה מקרי אפשרה ועדת
המכרזי למציעי לתק את ערבויותיה הבנקאיות לאחר שנפתחה תיבת
המכרזי ,ובכ 2לתק את הפגמי שנפלו בה ,א ,על פי שדובר בפגמי מהותיי
המצדיקי את פסילת ההצעות.
 .5הבאת חוזי להארכה באיחור ולאחר שפג תוקפ:
מכרזי ובקשות להארכת חוזה בעקבות מכרזי הובאו לעתי לדיו בוועדת
המכרזי באיחור ניכר ,בחלק מהמקרי ג לאחר שפג תוקפו של החוזה הקוד.
כתוצאה מעיכובי אלה נוצרה דחיפות בביצוע ההתקשרות ,דבר שהיה בו כדי
להשפיע על החלטת ועדת המכרזי.
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התקשרויות שנעשו בפטור ממכרז
 . 1פ ט ו ר מ מ כ ר ז ל ה ת ק ש ר ו ת ל ה צ ל ת נ פ ש ו ר כ ו ש  :הביקורת
העלתה כמה מקרי שהעירייה לא נערכה בה לפרסו מכרז במועד ,ועקב כ2
נאלצה לפנות בשלב מאוחר לוועדת המכרזי בבקשה לפטור ממכרז מטעמי של
דחיפות.
 2פ ט ו ר מ מ כ ר ז מ ט ע מ י ב ל ע ד י ו ת  :העירייה השתמשה בסעי ,הפטור
ממכרז לרכישת מוצרי ייחודיי ,בלי שבחנה כראוי א יש מוצרי חלופיי
היכולי למלא את דרישותיה .מינוי מומחי על ידי ועדת מכרזי ,כנדרש בתקנות
לצור 2הכרזה על ספק יחיד ,נעשה לעתי לאחר שוועדת המכרזי כבר ידעה מה
תוכ חוות הדעת.
 .3פטור ממכרז לאחר שלא התקבלו הצעות או כשהתקבלה
ה צ ע ה י ח י ד ה  :הועלו ליקויי במקרי שבה עשתה העירייה שימוש בסעי,
הפטור; במקרה אחד היא ביצעה התקשרות ללא מכרז ,שלא כדי ,מאחר שבסופו
של דבר העבודה שנדרשה הייתה שונה באופ מהותי מזו שתוארה במכרז שפרסמה
העירייה מלכתחילה ,שינוי שעשוי היה להשפיע על מספר ההצעות למכרז המקורי
ועל גובה.

סיכו והמלצות
הביקורת שנעשתה בעיריית באר שבע העלתה ליקויי בהכנת המכרזי ,בדיוני
ועדת המכרזי ובקבלת ההחלטות בהליכי המכרזי ובבחירת הזוכי .לגבי מכרזי
שפרסמה העירייה לביצוע הסעות למוסדות חינו 2הועלו ליקויי חמורי המעלי
חשש להעדפה פסולה.
על העירייה לקבוע במסמכי המכרז דרישות שיבטיחו קבלת מספר מספק של הצעות
באיכות טובה ובמחירי מיטביי ,לש התקשרות יעילה של העירייה ע נות
השירותי .נוס ,על כ 2עליה להקפיד על נוסח ברור ובהיר של לשו המכרז ,על מנת
למנוע מחלוקות פרשניות ,שעלולות להוות מכשול בהלי 2המכרז.
על ועדת המכרזי וראש העירייה להקפיד על כ 2שהחלטותיה יתאמו את הדי
ולתת משקל מכריע להמלצות הגזבר והיוע -המשפטי ככל שה נוגעות לתחומי
המקצועיות שלה.
ראוי לזכור כי חובת קיומו של מכרז היא הכלל ,והפטור ממכרז הוא החריג ,ולכ יש
להקפיד להסתמ 2על סעיפי הפטור ממכרז במקרי חריגי בלבד ולעשות בה
שימוש מדוד.
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עיריית עפולה
הקמת מרכז ספורט ונופש עירוני
ורישוי עסקי רבי קהל
תחו השיפוט של עיריית עפולה )להל העירייה( מתפרס על כ  30,000דונ ,והוא
נחשב מרחב תכנו מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל
חוק התכנו והבנייה או החוק( .בסו ,שנת  2008מנתה אוכלוסיית עפולה כ 43,000
תושבי )כ  13,600בתי אב( .מר אבי אלקב -מכה כראש העירייה מאוגוסט .2005
בסו ,שנת  2005החלה העירייה בתהלי 2התכנו של מרכז הספורט בשכונת יזרעאל
בעפולה עילית )להל מרכז הספורט או הפרויקט( .שטחו של מרכז הספורט כ 80
דונ ,והוא כולל מתקני ספורט לשימוש של הנבחרות העירוניות ומתקני נופש
ופנאי הפתוחי לציבור הרחב .עלות הקמתו הסתכמה בכ  30מיליו ש"ח ,והוא
התחיל לפעול במאי .2009

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר יולי  2009בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של העירייה
להקמת מרכז הספורט .הביקורת נעשתה במחלקות שונות של העירייה ובה :מינהל
הכספי ,מינהל ההנדסה והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עפולה )להל הוועדה
המקומית( .בדיקת השלמה נעשתה במינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י(.
עוד בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הרישוי של עסקי רבי קהל ,את הפיקוח
עליה ואת אמצעי האכיפה שנקטה העירייה כלפי אלו שפעלו ללא רישיו .הבדיקה
נעשתה במחלקות וביחידות שונות של העירייה ובה :היחידה לרישוי עסקי,
מחלקת איכות הסביבה ,מחלקת התברואה ,הייעו -המשפטי ,הווטרינר העירוני
והוועדה המקומית .בדיקות השלמה נעשו בשירותי הכבאות איגוד ערי אזור
יזרעאל )להל רשות הכבאות( ,וכ בלשכת הבריאות הנפתית של משרד הבריאות
נפת יזרעאל עפולה במחוז הצפו )להל משרד הבריאות(.
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עיקרי הממצאי
הקמת מרכז הספורט
תהלי 2קבלת ההחלטות
תהלי 2קבלת ההחלטות הקשורות להקמת הפרויקט היה חלקי ולקוי .עיו
בפרוטוקולי של דיוני מועצת העירייה מהשני  2009 2005העלה כי היא אמנ
אישרה מדי פע הקצאת תקציב בלתי רגיל )להל תב"ר( או הגדלת תב"ר לצור2
ביצוע חלקי מהפרויקט .ואול בפני מועצת העירייה לא הובא מלכתחילה מידע על
הפרויקט כולו ,העלות הכספית הכוללת הכרוכה בהקמתו ,מקורות המימו ומש2
תקופת הביצוע.
הסדר החכירה ע ממ"י
העירייה הקימה את מרכז הספורט בניגוד לאישור ההקצאה של ממ"י ולפני
שמילאה את התנאי שלו להקצאת השטח ,לרבות הכנת טבלאות איזו .1העירייה
ג לא הסדירה ע ממ"י את הקצאת המקרקעי ששימשו להקמתו ,לרבות חתימה
על הסכ חכירה.
מימו הפרויקט
על פי הפרוגראמה נאמדו הוצאות הפרויקט ב  18.7מיליו ש"ח ,ואול הוצאות
העירייה בפועל הסתכמו בכ  30מיליו ש"ח סכו הגבוה בכ  11מיליו ש"ח
)כ  (60%מהאומד ,והדבר עלול להצביע על תכנו חלקי ולקוי.
היתרי בנייה להקמת מרכז הספורט
הוועדה המקומית נתנה במרס  2006היתר בנייה אחד ללא אישורו וחתימתו של
ממ"י ,והיתר נוס ,בשנת  2008שאושר ונחת על ידי ממ"י בדיעבד.
ביצוע הפרויקט
בחירת המתכנ לפרויקט נעשתה בניגוד לכללי מינהל תקי ,וההתקשרות
וההתחשבנות עמו נעשו עוד לפני חתימת החוזה .העירייה התקשרה ע כמה
קבלני לצור 2הקמת הפרויקט ,א 2חלק מההתקשרויות לא עמדו בדרישות תקנות
העיריות )מכרזי( התשמ"ח ) 1987להל תקנות המכרזי( .חלק מהעבודות נעשו
__________________
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עוד לפני חתימת החוזי וקבלת ההיתר כנדרש; חלק מהחוזי הוגדלו מעבר לשיעור
המותר בתקנות המכרזי )עד  50%מהיק ,החוזה( ,בלי שהתקבל מראש אישורה של
מועצת העירייה.
באחד המכרזי חילקה העירייה את העבודה בי שני קבלני א ,על פי שהצעתו של
אחד הקבלני הייתה זולה בשיעור ניכר מההצעה השנייה .יצוי כי דווקא הקבל
שהצעתו הייתה יקרה יותר זכה ברוב העבודות.
ניהולו והפעלתו של מרכז הספורט
ביולי  2007החליטה מועצת העירייה על הקמתה של החברה העירונית לתרבות,
נופש וספורט האמורה לנהל את מרכז הספורט .עד מועד סיו הביקורת ,למעלה
משנתיי לאחר קבלת ההחלטה ,טר השלימה העירייה את ההקמה.
העירייה העבירה את ניהול של האצטדיו והבריכה למרכז הקהילתי בלי
שהסדירה בחוזה את יחסי הגומלי ביניה.

רישוי עסקי רבי קהל
ביוני  2009פעלו בעפולה  1,091עסקי טעוני רישוי 254 ,מה )כ  (23%פעלו ללא
רישיו עסק.
בחוק רישוי עסקי ,התשכ"ח  ,1968נקבע כי רשות רישוי לא תעניק רישיו לעסק
טעו רישוי אלא א כ נית לכ 2אישור מאת השרי הנוגעי לעניי ושל גורמי
אחרי לפי סוג העסק ,כמפורט בחוק.
עסקי רבי קהל בבעלות העירייה ובבעלות פרטית פעלו שני בלי שמילאו אחר
דרישות נותני האישורי ,ביניה :היכל תרבות ,אול שמחות ותחנת דלק .נמצא כי
העירייה לא אכפה את חוק רישוי עסקי על עסקי אלו ,ולרבי מה לא היה
אישור מרשות הכבאות ,המשטרה או משרד הבריאות.
ארבע תחנות דלק מתו 17 2תחנות הדלק שבתחו שיפוטה של העירייה פועלות ללא
רישיו עסק .אחת מה קיבלה אישור של רשות הכבאות לשלושה חודשי ,ואול
העירייה נתנה לתחנה רישיו עסק לתקופה של שלוש שני.
ביוני  2009פעלו ללא רישיו עסק בתחו השיפוט של העירייה  128עסקי מזו
המשרתי את הקהל הרחב.
העירייה לא פעלה לפי פקודת בריאות הציבור )מזו( ]נוסח חדש[ התשמ"ג ,1983
לא קיימה פיקוח כנדרש ולא השתמשה בעניינ בסמכויות האכיפה המוקנות לה
בחוק.

119

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

סיכו והמלצות
הממצאי שהועלו בביקורת חושפי ליקויי בביצוע פרויקט מרכז הספורט ,ה
בתהלי 2קבלת ההחלטות הקשורות לביצועו וה בנוגע להתקשרויות ע הקבלני.
בחלק מהמקרי לא נימקה העירייה את החלטותיה ולא הקפידה למלא אחר
ההוראות שבתקנות המכרזי.
על מינהל מקרקעי ישראל המנהל את קרקעות המדינה להבטיח שהעבודות
בשטחי שבניהולו ייעשו על פי תכניות שנבחנו ואושרו על ידי מוסדות התכנו
המוסמכי .כמו כ עליו להקפיד בשמירת הזכויות במקרקעי שבניהולו.
עסקי רבי קהל פעלו בתחו העירייה בלי שקיבלו רישיו עסק ואישורי ממשרד
הבריאות ,רשות הכבאות והמשטרה.
יש לראות בחומרה את העובדה שהעירייה עצמה הפעילה עסקי רבי קהל כמו היכל
התרבות ומרכז הספורט בלי שקיבלה את אישור של הרשויות המאשרות .פעילות
של עסקי רבי קהל ללא רישיו עסק עלולה להביא לידי פגיעה בבטיחות הציבור
ובבריאותו.
על העירייה להגביר את הפיקוח על עסקי טעוני רישוי ,ולפעול ביתר שאת לאכיפת
הוראות החוק על עסקי הפועלי ללא רישיו תו 2נקיטת כל האמצעי שנקבעו
בחוק.
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עיריית רמת ג
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
שטח השיפוט של עיריית רמת ג )להל העירייה( משתרע על כ  13,700דונ והוא
מרחב תכנו מקומי כמשמעותו בחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק
התכנו והבנייה או החוק( .אוכלוסיית העיר מנתה בתחילת שנת  2009כ 150,000
תושבי.
במרחב תכנו מקומי הכולל רשות מקומית אחת בלבד משמשת מועצת הרשות
המקומית בתפקיד הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל הוועדה המקומית( .על
פי החוק הוועדה המקומית הקימה ועדת משנה )להל ועדת המשנה( .בעירייה
פועלת ג רשות רישוי מקומית ,וחבריה ה יו"ר ועדת המשנה ומהנדס הוועדה
המקומית .בתקופה שבה עסקה הביקורת כיה ראש העירייה מר צבי בר כיו"ר
הוועדה המקומית וכיו"ר ועדת המשנה .בתפקיד מהנדס הוועדה המקומית כיה
האדריכל חיי כה )להל מהנדס הוועדה(.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר דצמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי של תכנו ובנייה
בוועדה המקומית .בדיקות השלמה נעשו בלשכת התכנו המחוזית תל אביב )להל
לשכת התכנו המחוזית( ובמינהל התכנו שבמשרד הפני )להל מינהל התכנו(.

עיקרי הממצאי
לעיר רמת ג תכנית מתאר כוללת מאושרת משנת  :1979רג) 340/להל תכנית
רג .(340/מתחילת שנות השמוני של המאה העשרי ועד מועד הביקורת קיבלו
תוק 28 ,תכניות מתאר מקומיות 1ששינו את התכנית ותיקנו אותה 12 :מהתכניות ה
בסמכות ועדה מחוזית ו  16תכניות ה בסמכות ועדה מקומית )להל תכנית רג340/
על תיקוניה(.

__________________

1

נוס על כ קיבלו תוק חמש תכניות מתאר )רג/340/ב על תיקוניה( החלות רק על מתח הבורסה.
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אישור תכניות בסמכות הוועדה המקומית
תיקו  43לחוק התכנו והבנייה שהתקבל בשנת ) 1995להל תיקו  (43העביר
לוועדות המקומיות את הסמכות לאשר תכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות
בכמה נושאי הנכללי בסעי62 ,א)א( לחוק .קוד שהתקבל תיקו  43הייתה
סמכות זו שמורה לוועדות המחוזיות בלבד .ע הסמכויות שהועברו לוועדות
המקומיות במסגרת תיקו  43לא נמנתה הסמכות להגדלת שטחי למטרות
עיקריות.2
תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג11/

תכנית מתאר מקומית רג/מק/340/ג) 11/להל תכנית /340ג ,(11/שקיבלה תוק,
בפברואר  ,2001מתירה להוסי ,לבנייני שבתחו התכנית כל מרחב התכנו
המקומי שתי קומות ולהגדיל ב  16%את שטח הבנייה המותר בה .3את התכנית
אישרה הוועדה המקומית מכוח סעי62 ,א)א() (9לחוק התכנו והבנייה הקובע כי
תכנית בסמכות ועדה מקומית יכולה לכלול כל עניי הנית לבקשו כהקלה.
בעיקרי הוראות התכנית ,אשר נכללו במסגרת ההודעות על הפקדת תכנית /340ג11/
שפרסמה הוועדה המקומית באוקטובר  1999וביוני  ,2000לא צוינה העובדה החשובה
שהתכנית התירה להגדיל ב  16%את השטח המותר לבנייה בבנייני שעליה חלה
התכנית.
הוועדה המקומית הסתפקה בפרסו ההודעה ברשומות ,בעיתוני ועל גבי לוחות
מודעות בשבעה רחובות ראשיי ,א ,שלפי סעי62 ,א)א() (9לחוק והתקנות שהוצאו
לפיו לכאורה עליה למסור לכל תושבי רמת ג הודעה בדבר הפקדת התכנית.
בענייני אלה כשלה הוועדה המקומית בקיו חובתה היסודית לפעול בשקיפות
ובהגינות ופגעה בזכות היסוד של תושבי העיר להתנגד לתכנית.
הוועדה המקומית המליצה להפקיד את תכנית /340ג 11/החלה על מרחב התכנו כולו
מכוח סעי62 ,א)א() (9לחוק ואישרה את התכנית ,א ,שסעי ,זה מקנה לה את
הסמכות להמלי -על הפקדה של תכנית ולאשרה רק א מדובר בתכנית המקנה
הקלה בנושא בניי מסוי או בכמה בנייני ברחוב מסוי ולא בתכנית החלה על
מרחב התכנו כולו.
מהאמור לעיל עולה כי הוועדה המקומית עשתה שימוש לא ראוי בסמכותה בעניי
אישור התכנית החלה על מרחב התכנו כולו והכוללת זכויות שעניינ הקלה .הדבר
עלול לסכל את מימוש של עקרונות השקיפות ושיתו ,הציבור בהליכי אישור של

__________________
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שימושי למטרות עיקריות כמשמעות בתקנה )9א( לתקנות התכנו והבניה )חישוב שטחי ואחוזי
בניה בתכניות ובהיתרי( ,התשנ"ב .1992התקנה קובעת ,בי היתר כי שימושי למגורי ,למסחר,
לתעשייה ומשרדי ה שימושי למטרות עיקריות.
אחוזי הבנייה ה היחס שבי השטח הכולל המותר לבנייה במגרש ובי שטח המגרש.
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תכניות ולמנוע מ התושב לקיי את זכותו להתנגד לתוספת זכויות הבנייה ,מפני
שהתכנית אינה מגדירה באילו מגרשי ימומשו בעתיד הזכויות האמורות.4
החלטת מינהל התכנו להמלי -לשר הפני לקבוע כי התכנית אינה טעונת אישורו
לא הביאה בחשבו את הפגיעה האפשרית בזכותו המהותית של הציבור להתנגד
לתכנית עקב אי ידיעה על אילו בנייני תחול התכנית.
הקמת מלו במתח הבורסה

הוועדה המקומית אישרה ביוני  2007בקשה לבניית תוספת של חמש קומות לבניי
קיי של חמש קומות באזור הבורסה ולתוספת שטח בנייה של  820מ"ר ,א ,שהיה
בכ 2משו סטייה ניכרת מ התכניות שחלו באותה עת על המגרש .עוד אישרה
הוועדה לעשות בבניי שימוש חורג מתעשייה מיוחדת )המתירה ג משרדי( לבית
מלו למש 2עשר שני ,ובכ 2אפשרה קביעת עובדות מוגמרות בשלב הרישוי הקמת
בניי שייעודו בית מלו ,במקו לשנות את ייעוד הקרקע למלונאות במסגרת אישור
תכנית בסמכות ועדה מחוזית .ביולי  2008נתנה הוועדה היתר בנייה בהתא לבקשה.
במאי  ,2008כשנה לאחר שאישרה את הבקשה להיתר בנייה ,אישרה הוועדה
המקומית תכנית מתאר מקומית רג/מק ,1422/שהתירה תוספת חמש קומות לבניי
הקיי ב חמש קומות באזור הבורסה .שטח הבנייה לפי הזכויות שהקנתה אותה
תכנית היה  770מ"ר שלא כדי ,מאחר שאי אפשר היה לכלול אות בשטחי
התכנית .בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי הדבר נועד לאפשר את ניצול כל זכויות
הבנייה במקו .אול מאחר שזכויות בנייה של  770מ"ר שעליה מבוססות תוספת
של חלק מחמש הקומות ה שלא כדי ,נשמט היסוד לאישור התכנית.
הקמת בניי מגורי בשדרות הילד

בשני  2007 2005דנה הוועדה המקומית בבקשה להיתר להקמת בניי בשדרות
הילד ,ובפברואר  2007היא אישרה את הבקשה .הוועדה נתנה שני היתרי בנייה,
במאי  2007ובאוגוסט  ,2008שלפיה הותר להוסי ,לבניי שלוש קומות ושטח בנייה
של  146מ"ר ,א ,שהדבר הוא בבחינת סטייה ניכרת מ התכניות החלות על המגרש.5
בדצמבר  2006אישרה הוועדה המקומית תכנית מפורטת רג/מק 1387/להגדלת מספר
יחידות הדיור בבניי בשדרות הילד .הוועדה המקומית אישרה את התכנית הכוללת
כאמור שטחי בנייה של  146מ"ר ושלוש קומות ,שלא כדי ,מאחר שאי אפשר היה
לכלול אות בתכנית .מאחר שאישור תוספת יחידות הדיור הסתמ 2במידה רבה על
השטחי הבלתי חוקיי כאמור ,נשמט היסוד לאישור התכנית.
__________________
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יש לציי כי ברוב המקרי שבה מומשה תכנית /340ג 11/לא היה באפשרות התושבי לדעת על
אפשרות בנייה במגרש בשכנות ,מאחר שאי מדובר במגרשי ריקי אלא בהריסת בניי קיי
ובהקמת בניי חדש במקומו.
שכ תכנית רג/מק 1387/עסקה רק בתוספת יחידות דיור ולא בהגדלת שטח הבניי ומספר הקומות.
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תוספת דירות וקומות בבניי המשתלה ברחוב נת

בנובמבר  2006נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה להקמת מגדל מגורי ברחוב נת
)הידוע כבניי המשתלה( הכולל ג שתי דירות מדרו ,שלא לפי תכניות החלות על
המגרש.
בדצמבר  2008קיבלה תוק ,תכנית מתאר מפורטת רג/מק/1223/א ,הכוללת תוספת
של שלוש קומות ושש דירות בבניי המשתלה ברחוב נת .הוועדה המקומית אישרה
את התכנית שבמסגרתה נכללו שלא כדי  213מ"ר שטח של שתי דירות מדרו,
שטח שאי בסמכות הוועדה המקומית לאשר.
הקמת בניי מגורי ברחוב הבילויי

במאי  2008קיבלה תוק ,תכנית מפורטת רג/מק ,1394/הכוללת תוספת של יחידות
דיור בבניי ברחוב הבילויי .הוועדה המקומית אישרה את התכנית שבה נכללו
תוספת שטח בנייה של  127מ"ר )שה  16%בנייה( ותוספת של שתי קומות שלא
כדי.
היתרי
בשני  2006 2009נתנה הוועדה המקומית  13היתרי בנייה לבנייני ,הכוללי מת
הקלות המאפשרות הגדלה שלא כדי של  5%או  2.5%בשטח הבנייה של כל אחד
מהבנייני .תוספת שטחי אלו היא סטייה ניכרת מהתכנית החלה על הקרקע על
פי סעי)151 ,ב( לחוק ,מאחר שבשנת  2005הופקדה תכנית רג/340/ג" 15/מחסני
דירתיי" )להל תכנית המחסני( שהוסיפה שטחי באזורי המגורי ברמת ג.
הוועדה המקומית נתנה ממרס  19 2006היתרי לבניית דירות גג שלא כדי ,וחלק
א ,ניתנו בסטייה ניכרת מהתכניות החלות על הקרקע.
בדיקת הבקשות להיתרי על ידי מהנדס הוועדה
מהנדס הוועדה לא מילא את חובתו להתריע לפני הוועדה המקומית כי אישור
הבקשות להיתרי האמורי על ידי ועדת המשנה ורשות הרישוי ה סטייה ניכרת
מהתכניות ,א ,כי הוא נדרש לעשות כ לפי האמור בתקנות התכנו והבניה )בקשה
להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל .1970
בדיקת התכניות על ידי לשכת התכנו המחוזית
בדיקת תכנית והקביעה א היא טעונת אישור שר הפני על פי סעי 109 ,לחוק ה
אמצעי בקרה שמטרתו להבטיח שהתכניות יעלו בקנה אחד ע החוק ,ע התקנות
וע התכניות החלות על המקרקעי .נמצא כי לשכת התכנו המחוזית לא העלתה
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בבדיקתה כי שלוש מהתכניות )התכניות לבניית המלו במתח הבורסה ,הבניי
בשדרות הילד והבניי ברחוב נת( כללו זכויות בנייה הוספה של שטחי בנייה ושל
קומות שאינ מותרות על פי התכניות התקפות.

סיכו והמלצות
הממצאי שהועלו בדוח זה מלמדי כי בעקבות אישור תכניות בסמכות ועדה
מקומית ומת היתרי שלא כדי נבנו בנייני בסטייה מהתכניות החלות על
המקרקעי .עוד מלמדי הממצאי כי מהנדס הוועדה האמור לשמש שומר הס,
כשל במילוי תפקידו .פעילות האמורה של הוועדה המקומית רמת ג ושל מהנדס
הוועדה פגעה בעקרונות של חוקיות ההלי 2התכנוני ,של שקיפותו ושל שיתו,
הציבור בהלי 2זה.
עוד מלמדי הממצאי שעלו בדוח זה כי לשכת התכנו המחוזית לא מילאה את
תפקידה בכ 2שלא בדקה בדקדקנות את התכניות בסמכות הוועדה המקומית.
בהתייחס לממצאי שהועלו על הוועדה המקומית ומשרד הפני לטפל בנושאי
האלה:
 .1מ הראוי שהוועדה המקומית והוועדה המחוזית יבחנו מחדש את הסעיפי
בתכנית /340ג 11/שבה הותרה תוספת של שתי קומות ו  16%בנייה תו 2כדי
פגיעה בזכות הציבור להשמיע את התנגדותו בנושא.
 .2על הוועדה המחוזית ועל לשכת התכנו המחוזית לפקח בדקדקנות על התכניות
שתאשר הוועדה המקומית ועל ההיתרי שתית כדי לוודא שהיא תפעל בנושא
בהתא לחוק ,לתקנות ולתכניות החלות.
 .3א כדי להרחיב את סמכויות הוועדה המקומית בנושא אישור תכניות יתבקש
שר הפני לאשר כי הוועדה המקומית מקיימת באופ מקצועי מערכת תכנו ,יהיה
על משרד הפני להתייחס לליקויי המשמעותיי שהועלו בדוח זה בדבר תפקוד
הוועדה המקומית ובדבר הכשל בתפקודו של מהנדס הוועדה כשומר ס .,על משרד
הפני להתייחס ג לממצאי חמורי שעלו לגבי מהנדס הוועדה בפרק אחר בדוח
זה עסקת מקרקעי במתח הבורסה ברמת ג שלפיה הוא לא דיווח למשרד
הפני כנדרש על תכנית שצפויה להשביח במידה ניכרת את הקרקע נשוא העסקה.
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עסקת מקרקעי במתח הבורסה
עיריית רמת ג )להל העירייה( הייתה הבעלי הרשו של עשרות מגרשי
במתח הבורסה ברמת ג ,ביניה חלקה ברחוב החילזו ) 8להל החלקה(,
ששטחה ברוטו  1,605מ"ר .בשנת  1957החכירה העירייה לחברה א )להל
החוכרת( את החלקה ל  49שני למפרע מ  1.4.50ע אופציה להארכה ב  49שני
נוספות .חוזה החכירה קובע כי החוכרת רשאית להשתמש בחלקה רק לבניית בית
חרושת למכונות ולהפעלתו .בעקבות תכנית מתאר משנת  1992ששינתה את ייעוד
השטח מתעשייה לאזור עסקי שבו מותר שימוש למשרדי החליטה העירייה על
סילוק המוסכי ובתי המלאכה המטרדיי הפועלי במקו ועל האצת פיתוח
השטח .זאת עשתה בי היתר על ידי מכירת זכות הבעלות שהייתה לה במגרשי
לחוכריה בהליכי פטור ממכרז.
הפקודה( יש שני סעיפי העוסקי
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל
בעסקאות מכירת מקרקעי של עירייה :סעי 188 ,הקובע כי עירייה לא תהיה
רשאית למכור מקרקעי אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור שר
הפני או מי שהוא הסמי 2לכ ;2וסעי 197 ,הקובע כי לא תתקשר עירייה בחוזה
להעברת מקרקעי אלא על פי מכרז פומבי ,למעט מקרי המצויני בתקנות העיריות
)מכרזי( ,התשמ"ח ) 1987להל התקנות(.
בשנת  1998הודיע היוע -המשפטי דאז של משרד הפני לעירייה כי מאחר שמדובר
במגרשי יקרי ער 2במתח הבורסה ובשינוי ייעוד המקרקעי בו )למשרדי( אי זה
סביר שמקרקעי של העירייה יימכרו בפטור ממכרז .לפיכ 2לא יאשר עוד משרד
הפני עסקאות חדשות באזור זה בפטור ממכרז .באשר לשישה חוזי שהיו
ב"צנרת" כלומר חוזי שכבר נחתמו ,אישר היוע -המשפטי של משרד הפני
לעירייה למכור אות לחוכרי ללא מכרז.
א ,שמכירת החלקה לחוכרת ללא מכרז )להל העסקה( לא הייתה בי החוזי
שב"צנרת" ,הציעה לה העירייה בשנת  ,1999בהמש 2למדיניותה הקודמת ובהתעל
מהוראת היוע -המשפטי של משרד הפני ,למכור לה את זכות הבעלות בחלקה
ולהרוס את בית החרושת המטרדי שלה .בשנת  2000שלחו החוכרת וחברה ב )להל
היז( שהייתה בעלת עניי בחלקה הנידונה )הג שלא הייתה בעלת זכות חכירה(,
מכתב משות ,לראש העירייה ובו הודיעו כי ברצונ לרכוש מהעירייה את הבעלות על
החלקה כדי לבנות בה בניי משרדי שישמש את אחד הבנקי.
באוגוסט  2001הודיעה היועצת המשפטית דאז של משרד הפני לעירייה כי אי
משרד הפני רואה אפשרות לאשר מכירת החלקה לחוכרת ללא מכרז .ממועד זה
המשיכו העירייה ,החוכרת והיז בפעילות להשגת פטור ממכרז ממשרד הפני.
בנובמבר  ,2003חר ,הודעת היועצת המשפטית שלא נית לבצע את העסקה ללא
מכרז נת גור בלשכתה לעירייה "אישור עקרוני" למכור את זכותה בחלקה לחוכרת
ללא מכרז .ביולי  2010הודיע אותו גור בלשכה המשפטית של משרד הפני )להל
הלשכה המשפטית( למשרד מבקר המדינה שהאישור נית עקב הבנה מוטעית של
הנחיות היועצת המשפטית דאז באשר לאישור ההסכמי ש"בצנרת".
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משנת  2000טיפלו מהנדס העיר :ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
רמת ג )להל ועדת המשנה( בתכנית רג 1261/המגדילה את זכויות הבנייה בחלקה
ובמגרשי סמוכי מ  250%בנייה ל ) 900%להל התכנית או תכנית רג.(1261/
במאי  2008אישר מנכ"ל משרד הפני את מכירת המקרקעי לחוכרת .לפני המועד
הזה ולפני המועד שבו מכרה העירייה את המקרקעי לחוכרת )בדצמבר (2007
נחתמו שלוש עסקאות לגבי המקרקעי כמפורט להל:
 .1בנובמבר  2000חתמו היז והחוכרת על הסכ קומבינציה לפיו יבנה היז
בחלקה בניי משרדי ,ובתמורה יקבל  55%משטח הבניי .אג ,מס הכנסה ומיסוי
מקרקעי הערי 2את התמורה שתקבל החוכרת בגי חלקה בעסקת הקומבינציה בכ
 10.7מיליו ש"ח.
 .2במרס  2007נחתמה עסקה בי היז לחברה שלישית ,לפיה היא תרכוש מהיז
את המקרקעי ובה בניי משרדי שיקי היז.
 .3ביוני  2007ביטלו היז והחוכרת את הסכ הקומבינציה ,מנובמבר ,2000
וחתמו במקומו על הסכ מכר בס 2כ  23.6מיליו ש"ח )כ  5.81מיליו דולר(.
בשנת  2007חידשה העירייה את פעילותה מול משרד הפני לצור 2קבלת אישורו
לביצוע עסקה ע החוכרת .בישיבת מועצת העירייה בנובמבר  2007הוחלט ברוב
קולות לאשר עסקה בפטור ממכרז ,ולפיה תרכוש החוכרת מהעירייה את זכויות
הבעלות בחלקה תמורת  2.539מיליו דולר .1בדצמבר  2007נחת בי העירייה ובי
הסכ מכירת
החוכרת הסכ מכירת זכויות העירייה במקרקעי )להל
המקרקעי( .ההסכ הותנה באישור שר הפני .בינואר  2008הגישה העירייה
לממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני בקשה לאישור העסקה ע החוכרת .לאחר
המלצת הלשכה המשפטית במרס  2008לאשר את העסקה במאי  2008אישר מנכ"ל
משרד הפני לעירייה להעביר את זכויותיה בחלקה לחוכרת.
הסכו שקיבלה העירייה ,לאחר ניכוי שווי זכויות החוכרת ,היה נמו 2בכ  2.3מיליו
דולר מהסכו ששיל היז לחוכרת.

פעולות הביקורת
בשנת  2009בדק משרד מבקר המדינה את הליכי אישור העסקה בעירייה ואת
ההליכי שבאמצעות פיקח משרד הפני על מכירת המקרקעי ואישר את
מכירתה .הבדיקה התקיימה בעירייה :באג ,ההנדסה ובמחלקת הנכסי; ובמשרד
הפני :בלשכת היוע -המשפטי ובמחוז תל אביב .בדיקת השלמה נעשתה ברשות
המסי.
__________________
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לפי הערכה שמאית שווי זכויות הבעלות בחלקה ה שווי החלקה )  3.519מיליו דולר( בניכוי שווי
זכות החוכרת ) 0.98מיליו דולר(.
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בתקופה שנסקרה היה מר צבי בר ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה )להל ראש
העירייה(; עו"ד דוד שואקה היה היוע -המשפטי של העירייה )להל היוע-
המשפטי(; ואדריכל חיי כה היה מהנדס הוועדה המקומית לתכנו ולבניה רמת ג
)להל מהנדס העיר(.

עיקרי הממצאי
המידע שהיה בידי העירייה בדבר התקשרויות החוכרת ע היז
נמצא כי בשנת  2008בעת ששלחה עיריית רמת ג למשרד הפני את הבקשה
לאישור הסכ מכירת המקרקעי ידעו גורמי מרכזיי בעירייה כי החוכרת כבר
חתמה על הסכמי להעברת זכויותיה במקרקעי ליז ,עובדה שיש בה כדי לשמוט
את הקרקע מהעילה לפטור ממכרז שעליה הסתמכה העירייה.
בינואר  ,2008כארבעה חודשי קוד שאישר מנכ"ל משרד הפני את ביצוע
העסקה ,החלה העירייה לקבל מהיז ,בהתא להסכ בינו לחוכרת ,צ'קי
כתשלו בעבור הסכ מכירת המקרקעי .על גבי ספח הצ'קי נרש שה בעבור
ההסכ ע החוכרת .הצ'קי האמורי היו אמורי לעורר תשומת לב בעירייה לכ2
שמי שעומד מאחורי העסקה הוא היז ולא החוכרת.

דיווח חסר ולקוי של העירייה במסגרת הגשת הבקשה למשרד הפני לאישור
העסקה
עירייה המעוניינת למכור מקרקעי בפטור ממכרז עליה למלא טופס בקשה ולהגישו
למשרד הפני )להל טופס הבקשה( .בינואר  2008שלחה העירייה למשרד הפני
את טופס הבקשה .בדיקת הבקשה על ידי משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי
חמורי בנוגע לתקינות העסקה ולכדאיותה הכלכלית.
 .1העירייה אישרה את העברת המקרקעי לחוכרת על סמ 2תקנה )(2)3ט( לתקנות
העיריות )מכרזי( .נמצא כי משרד הפני הודיע בעבר לעירייה כי התקנה לא חלה
על המקרה .עוד נמצא כי נעדרה התשתית הנדרשת לפטור ממכרז על פי תקנה זו.
זאת ועוד בדיוני במועצת העירייה שדנו בעסקה נמסר לחברי המועצה המידע
שהסכ מכירת המקרקעי פטור ממכרז על פי אותה תקנת פטור שמשרד הפני לא
אישר.
העירייה לא דיווחה כלל בטופס הבקשה על מעורבות היז בעסקה כרוכש ועל הסכ
המכר בי החוכרת ליז .היא א ,לא שקלה מחדש את סוגיית הפטור ממכרז בגי
מעורבותו של היז בעסקה.
 .2העירייה לא ציינה במפורש כנדרש בטופס הבקשה את ההסתייגויות שהעלו
חברי מועצה בדיוני .באחד הדיוני האמורי כינו חברי מועצה את הדיו
שמקיימת המועצה בנושא "ביזיו"; את העסקה תיארו "שחיתות"; ואת ראש
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העירייה כינו בהקשר זה "מושחת" .היוע -המשפטי לעירייה לא מילא כראוי את
תפקידו כשומר ס ,בכ 2שלא דאג שיימסר דיווח מלא ומדויק למשרד הפני.
 .3העסקה הובאה לאישור מועצת העירייה בלא שהתקיי דיו ענייני בה.
מפרוטוקול הדיו עולה שלא התקיי דיו ממשי בעסקה לפני אישורה .לדעת משרד
מבקר המדינה ,לא ראוי היה שראש העירייה ומנכ"ל העירייה יעלו את העסקה
להצבעה קוד שהתקיי דיו ענייני בנושא שבמסגרתו יכלו חברי המועצה לנמק
מדוע ה תומכי בביצוע העסקה או מדוע ה מתנגדי לה .קיו דיו מהותי לפני
קבלת החלטות כאלה משק ,כלל חשוב ולפיו כל חברי המועצה חייבי לשמוע את
מגוו הדעות וההסתייגויות הנוגעות לעסקה לפני הכרעת ,מפני שהדבר מקנה לה
כלי לקבלת החלטה בנושא.
 .4העירייה לא כללה בטופס הבקשה ,אשר הוגש על ידי היוע -המשפטי של
העירייה ,עובדות מהותיות המעידות על שינויי צפויי בתכנית ,ולפיה יוגדלו
אחוזי הבנייה במגרש מ  250%ל  900%וייבנו שלושה בנייני ,מגדל אחד ובו 27
קומות ושני מגדלי בני  30קומות ולחילופי בניי אחד ובו  9קומות ושני מגדלי בני
 47קומות .העירייה ג לא יזמה הלי 2בחינה חדש של העסקה לרבות עדכו השומה
שנערכה כמה חודשי קוד לכ על פי זכויות בנייה של  250%בלבד.
אי העברת הנתוני הנדרשי למשרד הפני הביאה לכ 2שהחלטות של גור
ממשלתי ,המופקד מתוק ,תפקידו על בקרת פעולות העירייה יתבססו על מידע חסר.
 .5מהנדס העיר חת בינואר  2008על חלק ב בטופס הבקשה בלא שציי במסגרתו
כנדרש את הפרטי האמורי על השינויי הצפויי בתכנית רג.1261/
משרד מבקר המדינה העיר על כ 2שמהנדס העיר לא דיווח למשרד הפני שתכנית
רג 1261/צפויה להשביח במידה ניכרת את הקרקע ,דיווח שהיה מחייב לבדוק מחדש
את כדאיות העסקה .אי הדיווח של מהנדס העיר הביא בסופו של דבר להטעיה של
רשות שלטונית במילוי תפקידה.

האופ שבו בח משרד הפני את הבקשה ואת המידע החדש בנוגע לתכנית
 .1משרד הפני לא בדק את נכונות הנתוני שבטופס הבקשה ובנספחי
המצורפי אליו ,ובכלל זה את הנתוני בדבר תכנית רג.1261/
 .2במרס  2008החליטה ועדת המשנה להמלי -לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה
)להל הוועדה המחוזית( על הפקדת תכנית רג 1261/המעודכנת ,שלפיה זכויות
הבנייה המותרות בקרקע יהיו בשיעור של  900%משטחה .כמה ימי לאחר הישיבה
האמורה שלחה העירייה מכתב למחוז תל אביב של משרד הפני .במכתב מובאת
לידיעתו של משרד הפני החלטתה של ועדת המשנה ממרס .2008
משרד מבקר המדינה העיר לראש העירייה וליוע -המשפטי שלה שהשפעת
ההחלטה על הגדלת אחוזי הבנייה ל  900%על מכירת זכויות העירייה חייבו את
ראש העירייה להורות כי העסקה תושהה בלא דיחוי עד שתתקבל חוות דעת שמאית

130

עיריית רמת ג

מעודכנת בעניינה .חובה היה על ראש העירייה להביא את הנושא לדיו נוס ,במועצת
העירייה ,ולא להסתפק בשליחת המכתב למשרד הפני.
 .3המכתב האמור לא הגיע ללשכה המשפטית .לפיכ 2המידע המהותי שהיה בו
לא הוצג בפני הגורמי שעסקו באישור העסקה.
משרד מבקר המדינה העיר לממונָה על המחוז כי היה על המחוז להעביר מיד וללא
דיחוי את המידע החדש שהגיע אליו ללשכה המשפטית ,וכי בעקבות קבלת המידע
החדש היה עליה לעיי מחדש בהמלצת המחוז לאשר את העסקה.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפני כי המחדל בטיפול במידע החדש שנמסר
לו פגע במישרי בהלי 2קבלת ההחלטות שהתקיי במסגרת בדיקת העסקה ,ומנע
בחינה של עובדות מהותיות שבהתבסס עליה ,בי היתר ,התקבלה ההחלטה
הסופית בדבר אישור העסקה.

טיפול משרד הפני במידע החדש לאחר אישור העסקה
רק בסו ,מאי  ,2008כחודשיי אחרי ששלחה העירייה את המידע החדש למחוז תל
אביב של משרד הפני וכשלושה שבועות לאחר אישור העסקה על ידי מנכ"ל
המשרד ,הגיע המידע האמור ללשכה המשפטית .כעבור יו היא דרשה ממהנדס
העיר הסבר מפורט לכ 2שלא ציי במפורש שו מידע על התכנית בטופס הבקשה
שעליו חת.
בתשובת מהנדס העיר ללשכה המשפטית ,מאמצע יוני  ,2008נכתב כי ביו שבו
חת על טופס הבקשה הוא ידע רק כי הוועדה המקומית המליצה בשנת 2001
להפקיד בוועדה המחוזית את התכנית וכי מאז לא חלה שו התקדמות לקראת
אישורה.
ביוני  2008כתבה הלשכה המשפטית למהנדס העיר כי טענתו במכתבו ,שעד חתימתו
על טופס הבקשה לא ידע שחלה התקדמות לקראת אישור התכנית ,אינה מדויקת.
כמו כ ציינה הלשכה כי היה עליו לציי בטופס הבקשה את קיומה של התכנית.
מאז שנשלח מכתב זה ביוני  2008ועד מועד סיו הביקורת לא נקט משרד הפני
שו פעולה בנושא.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני כי מסקנות מכתב הלשכה המשפטית
מיוני  2008מלמדות שהעירייה מסרה למשרד הפני דיווח לא מדויק ,חסר ומטעה,
אשר בכירי בעירייה אישרו אותו .יש לראות בחומרה את העובדה שהלשכה
המשפטית לא המשיכה לטפל בנושא ,על א ,המסקנות האמורות .על היוע-
המשפטי של משרד הפני לתת הדעת לליקוי חמור זה.
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שווי החלקה על פי הסכ המכר ועל פי תכנית רג1261/
ביוני  ,2007כשנה לפני אישור העסקה על ידי מנכ"ל משרד הפני ,נחת הסכ
מכר בי החוכרת ליז .הסכו הכולל ששיל היז היה  23.59מיליו ש"ח ,דהיינו
 5.81מיליו דולר.
באוגוסט  2007ניתנה שומה שלא הביאה בחשבו את הסכ המכר האמור ,כיוו שלא
הובא לידיעת השמאית מטע משרד הפני ,הג שההסכ היה בידיעת גורמי
בעירייה .השומה קבעה כי שווי החלקה  3.52מיליו דולר .סביר להניח שמידע בדבר
ההסכ היה משפיע על השומה ,ששימשה בסיס לאישור מנכ"ל משרד הפני כמה
חודשי לאחר מכ.

סיכו והמלצות
הממצאי שעלו בדוח זה ,לרבות המידע החסר שהעבירה העירייה למשרד הפני
לצור 2אישור העסקה ,והליקויי שנמצאו בבדיקות שקיי משרד הפני בנושא
מצביעי על כ 2שנפלו פגמי רבי במהלכי לאישור העסקה .פגמי אלה עלולי
לגרו לפגיעה באמו הציבור בתקינות עבודת הרשויות השלטוניות וא ,לפגיעה
בקופה הציבורית .
לא ראוי היה שראש העירייה ומנכ"ל העירייה יעלו את העסקה להצבעה קוד
שהתקיי דיו ענייני בנושא שבמסגרתו יכלו חברי המועצה לנמק מדוע ה תומכי
בביצוע העסקה או מדוע ה מתנגדי לה .קיו דיו מהותי לפני קבלת החלטות
כאלה משק ,כלל חשוב ולפיו כל חברי המועצה חייבי לשמוע את מגוו הדעות
וההסתייגויות הנוגעות לעסקה לפני הכרעת ,מפני שהדבר מקנה לה כלי
לקבלת החלטה בנושא.
אי הדיווח של מהנדס העיר על השינויי הצפויי בתכנית רג 1261/מגיע בסופו של
דבר לכדי הטעיה של משרד הפני ,אשר נוספה על אי דיווחו של היוע -המשפטי
לעירייה על התכנית כנדרש בטופס הבקשה.
החלטת ראש העירייה והיוע -המשפטי שלה להסתפק בשליחת המכתב ובו המידע
החדש למשרד הפני מוטעית ,מפני שהפרטי שעלו במכתבו ממרס  2008של חבר
המועצה דאז לראש העירייה באשר להשפעה של הגדלת אחוזי הבנייה ל  900%על
שווי זכויות העירייה חייבו את ראש העירייה להורות כי העסקה תושהה בלא דיחוי
עד שתתקבל חוות דעת שמאית מעודכנת בעניינה .חובה היה עליו להביא את הנושא
לדיו נוס ,במועצת העירייה.
דוח זה חש ,ליקויי תפקודיי בעבודת הגורמי המשפטיי בעירייה אשר עסקו
בהליכי הטיפול בעסקה .בנוס ,הועלה ממצא חמור הנוגע לאי דיווח כנדרש של
מהנדס העיר.
הטיפול הלקוי בהעברת המידע החדש שנמסר למחוז תל אביב של משרד הפני פגע
במישרי בהלי 2קבלת ההחלטות שהתקיי במסגרת בדיקת העסקה .הדבר מנע
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בחינה של עובדות מהותיות שבהתבסס עליה ,בי היתר ,התקבלה ההחלטה
הסופית בדבר אישור העסקה .על משרד הפני להסיק מסקנות באשר לבדיקה
הלקויה של הבקשה לאישור העסקה של מחוז תל אביב במשרד הפני והתקלה
בהעברת המידע החדש ,ולהפיק לקחי בנוגע להעברת מידע בי המחוז ליחידות
המטה במשרד הפני ובי לשכת השר וגורמי הביצוע ובנוגע לבחינת מכלול
ההיבטי של טיפול משרד הפני בעסקאות במקרקעי.
דוח זה חש ,ג ליקויי תפקודיי בעבודת הלשכה המשפטית במשרד הפני,
בבחינת העסקה ובאישורה.
מסקנות הלשכה המשפטית ,שבאו לביטוי במכתב מיוני  2008מלמדות שהעירייה
מסרה למשרד הפני דיווח לא מדויק ,חסר ומטעה ,אשר בכירי בעירייה אישרו
אותו .יש לראות בחומרה את העובדה שהלשכה המשפטית לא המשיכה לטפל
בנושא ,חר ,המסקנות האמורות.
יש מקו כי משרד הפני והעירייה יסיקו המסקנות הנדרשות בעניי זה ויפיקו
הלקחי כדי שלא יישנו בעתיד הכשלי המפורטי בדוח זה בהליכי העבודה
המקצועיי שמבצעי ,בי השאר ,הגורמי המשפטיי.
נוכח העניי הציבורי ,הפגיעה האפשרית באמו הציבור והפגיעה האפשרית בקופה
הציבורית החליט משרד מבקר המדינה להעביר טיוטת דוח זה ליוע -המשפטי
לממשלה לבחינת אישור העסקה.
ב  4.7.10פנה ,בכתב ,היוע -המשפטי לממשלה ,עור 2די יהודה וינשטיי ,למנכ"ל
משרד הפני ,מר גבריאל מימו ,על מנת שיבח מחדש את האישור שנית לעסקה
על תנאיה ,וזאת בהתחשב במידע המפורט בדוח מבקר המדינה.
באותו מועד פנתה עוזרת היוע -המשפטי לממשלה לראש עיריית רמת ג ,מר צבי
בר ,ועדכנה אותו בדבר פניית היוע -המשפטי לממשלה אל מנכ"ל משרד הפני
בנושא .היא הוסיפה כי מ הראוי לעכב את ההליכי להשלמת העסקה עד להחלטתו
של מנכ"ל משרד הפני בעניי.
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המועצה המקומית באר יעקב
קבלת עובדי
במועצה המקומית באר יעקב הועסקו בינואר  2008כ  680עובדי ,מה כ 270
קבועי .בשני ) 2007 2004להל התקופה הנסקרת( קיבלה המועצה המקומית
באר יעקב  326עובדי חדשי ,מה  105קבועי .רוב התקבלו למשרות זוטרות
בתחו החינו 2והרווחה ,שאי חובה לקיי מכרז לאיוש .באותה עת פרשו מהעבודה
 14עובדי קבועי.1
הכללי בנושא הליכי קבלת עובדי במועצות מקומיות נקבעו בצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א  ,1950בצו המועצות המקומיות )שירות העובדי(,
התשכ"ב  ,1962ובצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדי לעבודה( ,התשל"ז
 .1977ההוראות בצווי השוני מטרת להבטיח שהרשויות המקומיות יאיישו
משרות פנויות משיקולי ענייניי ,רק על בסיס כישוריה המקצועיי של
המועמדי ,וייתנו הזדמנות שווה לכל מועמד לזכות במשרה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר  2008מרס  2009בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי קבלת עובדי
חדשי במועצה המקומית באר יעקב )להל המועצה(; בראשה עמד במהל2
הביקורת מר ניסי גוזל ,אשר החל לכה בתפקידו בסו ,שנת  .22003בדיקות
השלמה נעשו בשנת  .2009אלה הנושאי שנבדקו :אישור משרד הפני לאיוש
משרות חדשות; קבלת עובדי ללא מכרז; גיוס עובדי במכרז פומבי וקביעת תנאי
העסקת; מכרזי פנימיי; מינוי עובדי על רקע פוליטי; העסקת קרובי משפחה
של נבחרי; הפיקוח של משרד הפני על תפקוד המועצה בעניי העסקת עובדי.
הביקורת נעשתה במשרדי המועצה .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני.

__________________

1
2

בנוס לה סיימו את עבודת בתקופה הנסקרת עשרות עובדי חדשי )זמניי( שהתקבלו לעבודה
באותה תקופה.
מר ניסי גוזל נבחר לראשות המועצה ג בבחירות שהתקיימו בנובמבר .2008
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עיקרי הממצאי
הממצאי שהועלו בדוח זה מלמדי על ליקויי חמורי בתפקודה של המועצה
המקומית באר יעקב בשני  2007 2004בכל הנוגע לקבלת עובדי חדשי למועצה
ובקביעת תנאי העסקת .היק ,הליקויי וחומרת מעידי ג על כשל בקיו
הפיקוח של משרד הפני בתחו ניהול כוח האד והשכר במועצה המקומית הזאת.
 .1בשני  2007 2004איישה המועצה  105משרות שאיוש מותנה בקבלת אישור
בדבר נחיצות משר הפני בלא שקיבלה ממנו או מראש מינהל השירות במשרד
הפני אישור כזה.
רק באפריל  ,2009לקראת סיו ביקורת זו ,קיבלה המועצה ממשרד הפני את
האישורי הנדרשי לאיוש  106משרות ,א ,על פי שכ  70מה אויישו כמה שני
לפני כ.
 .2בתקופה הנסקרת קיבלה המועצה  29עובדי בלא מכרז ,כנדרש .קבלת עובדי
רבי בלא מכרז משקפת הפרה גסה של הוראות הדי בנושא קבלת עובדי .בפעולת
המועצה היה כדי לפגוע במידה ניכרת בעקרו השוויו ובסדרי מינהל תקי.
 .3בשנת  2004קלטה המועצה כ  70עובדי ,בניגוד להוראת שר הפני מפברואר
 ,2004אשר הסתמכה על החלטת ממשלה להקפיא קליטת עובדי חדשי ברשויות
המקומיות בשל הגירעו בתקציביה.
 .4היו ליקויי בשלושה מכרזי פומביי לקבלת עובדי שקיימה המועצה
בשני  ;2007 2004לדוגמה ,לראש המועצה הייתה זיקה לשני מועמדי שזכו
במכרזי .ראש המועצה לא דיווח על כ 2לגורמי הרלוונטיי ,ומשו כ 2לא
התקיימה בחינה משפטית בעניי מהות הזיקה ,ולא בוררה השאלה א היה בה כדי
לעורר חשש לניגוד ענייני שלו .כמו כ נמצאו ליקויי בקביעת תנאי ההעסקה של
הזוכי במכרזי.
 .5נמצאו ליקויי ג בשלושה מכרזי פנימיי שקיימה המועצה בשני 2004
ו  ;2007לדוגמה ,לא צוינה דרגת המשרה בשניי מה; בשניי מהמכרזי
התמודדו מועמדי יחידי לתפקיד ולמרות זאת לא התייצבו בוועדת בחינה בחלו,
שישה חודשי מהיבחר לתפקיד ,בניגוד לאמור בנוהל קבלת עובדי .המועצה
קבעה תנאי העסקה חריגי לזוכי במכרזי אלו.
 37 .6מ  105עובדי שהתקבלו לעבודה במועצה בתקופה הנסקרת בלא שהמועצה
קיבלה אישור בדבר נחיצות המשרה היו חברי בסיעתו של ראש המועצה )מפלגת
הליכוד( או פעלו לטובת הסיעה במערכת הבחירות שהתקיימה באוקטובר .2003
 .7בפברואר  2004קיבלה המועצה עובד למשרת ממלא מקומו של מזכיר המועצה
וגזבר> בלא שפרסמה מכרז לאיוש> ובלא שהיו לעובד הכישורי הנדרשי
לתפקיד .לאותו עובד הייתה היכרות קודמת ע ראש המועצה.
 .8תשעה קרובי משפחה של ארבעה חברי מועצה התקבלו למשרות שמשרד
הפני לא אישר כדי ,בלא שהתקיי הלי 2בחירה שוויוני לאיוש המשרה .שבעה
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מתשעת העובדי האמורי לא ציינו בטופס הבקשה למשרה שמילאו במסגרת
קבלת לעבודה ,כי יש לה קרוב משפחה המכה במועצת הרשות.
 .9משרד הפני כשל בקיו הפיקוח על פעולות המועצה בתחו כוח האד בשני
 .2007 2004המשרד לא היה ער לכ 2שהמועצה קיבלה לשורותיה בהתעלמות בוטה
מהצווי השוני שבה נקבעו ההוראות לאיוש משרות פנויות  326עובדי ,רוב
אמנ למשרות זוטרות בתחו החינו 2והרווחה שאי חובה לקיי מכרז לאיוש ,א2
ג עשרות עובדי לתפקידי ניהול ופיקוח ,בלא שפרסמה מכרזי )למעט שלושה(
ובלא שקיבלה מהמשרד את האישורי הדרושי.

סיכו והמלצות
דוח זה חש ,תפקוד לקוי ביותר של המועצה המקומית באר יעקב בקבלת עובדי
לשורותיה .מדובר בליקויי בעשרות פעולות במש 2שני מספר ,דבר המשווה
לעניי חומרה יתרה .העובדה שהדבר התבצע שלא בידיעת משרד הפני מלמדת
שהיה כשל ממשי בפיקוח של המשרד בתחו כוח האד.
המצב חמור ביותר ג משו שבמסגרת תהלי 2קבלת חלק מהעובדי לעבודה
במועצה נעשו פעולות רבות שחרגו במידה ניכרת מהוראות הדי ומהנהלי :מינוי
עובד לתפקיד שאי לו כישורי מתאימי למלאו לפי הגדרת התפקיד; קבלת עובד
למשרה שלא לפי אישור ממשרד הפני; בחירת עובדי לתפקיד שלא באמצעות
מכרז; אי בחינת הזיקה הפוליטית בי מועמדי לתפקיד ובי ראש המועצה קוד
לבחירת; הענקת תנאי העסקה חורגי לעובדי מועצה.
ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2009כי המועצה והוא,
העומד בראשה ,לא היו נקיי מפגמי; את הפגמי האמורי הוא הורה להסיר
והוא והמועצה פועלי לתיקונ בעתיד וככל שנדרש הדבר ג למפרע.
משרד מבקר המדינה סבור כי על משרד הפני לבחו את המקרי החריגי במיוחד
שצוינו בדוח זה ,ולשקול א עליו להפעיל את סמכותו לפי סעי 26 ,לצו המועצות
המקומיות )שירות העובדי( ,התשכ"ב  ,1962אשר לפיו א נתקבל אד לשירות
ברשויות המקומיות בניגוד לצו זה או שלא על פיו ,חייב מי שקיבלו לעבודה או מי
שהורה לשל לו משכורת ,להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכו ששול.
המועצה נדרשת להפיק את הלקחי הדרושי ולהקפיד הקפדה יתרה כי קיו
הליכי קבלה של עובדי יהיו בהתא להוראות הדי .כמו כ על משרד הפני להדק
את הפיקוח שהוא מפעיל ברשויות המקומיות על מנת שליקויי מעי אלה לא יישנו.
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רישוי עסקי ומפעל המי
תחו שיפוטה של המועצה המקומית ג'דידה מכר )להל המועצה( משתרע על פני
כ  8,974דונ .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנתה אוכלוסיית ג'דידה
מכר ביוני  2009כ  18,300נפש ,מה כ  91.3%מוסלמי והשאר נוצרי .במדד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ  ,2006שמדרג את רמת החברתית כלכלית של
הרשויות המקומיות באשכולות בי  1ל  1) 10היא הרמה הנמוכה ביותר( ,מדורגת
המועצה באשכול .12

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר יוני  2009קיי משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות המועצה
בנושא רישוי עסקי שפועלי בתחומה ,הפיקוח עליה ואכיפת דיני רישוי עסקי.
עוד בדק משרד מבקר המדינה את ניהול מפעל המי.

עיקרי הממצאי
רישוי עסקי ,פיקוח עליה ,ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקי
לרישוי עסקי בתחו השיפוט של המועצה אחראית מחלקת תברואה ורישוי
עסקי שבמועצה )להל המחלקה(.
בשנת  2009פעלו בתחו השיפוט של המועצה  161עסקי טעוני רישוי שהיו ידועי
למחלקה 148 .מה כ  92%פעלו ללא רישיו עסק ,והמחלקה לא ניהלה לה
תיקי.
בשני  2009 2006העבירה המחלקה לנותני האישורי )הוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה ,שירותי הכבאות ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות( את מעט
הבקשות שהוגשו לה ,א 2לא הקפידה לשמור מסמכי הנוגעי לבקשות ולתוצאות
הטיפול בה.
__________________

1

לפי הפרסו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" :אפיו רשויות מקומיות וסיווג לפי הרמה
החברתיתכלכלית של האוכלוסייה "2006 ,מעודכ ל.3.11.09
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המחלקה אינה מנהלת לכל עסק כרטיס ממוחשב הכולל פרטי על העסק )להל
כרטיס עסק( ועל הלי 2הרישוי ,כגו מועד ההעברה של הבקשות לרישיו עסק
לנותני האישורי .למחלקה לא היה מידע על  14עסקי טעוני רישוי לפי צו רישוי
עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה ) 1995להל צו הרישוי( ,שצוינו ברישומי
מחלקת הגבייה וכול פעלו ללא רישיו.
בתחו השיפוט של המועצה פועלי רפתות ודירי לגידול בקר וצא; לפעילות של
עסקי אלה יש השפעה על איכות הסביבה ,מאחר ששפכיה עלולי לחלחל
למאגרי מי התהו ,לזה אות ולגרו לזיהו סביבתי ולסכ את בריאות הציבור.
המועצה לא אכפה את הוראותיו של החוק על העסקי לגידול בעלי חיי.
המחלקה לא קיימה פיקוח שיטתי על העסקי טעוני הרישוי ,בעיקר פיקוח תברואי
על עסקי מזו ,ולא קיימה פעולות פיקוח אחרות המתחייבות על פי הסמכות הנתונה
בידיה .עוד נמצא כי המועצה לא נקטה צעדי אכיפה כלשה כמתחייב מהחוק נגד
בעלי עסקי שניהלו את עסקיה ללא רישיו עסק .המועצה גילתה אזלת יד
והתרשלות חמורה באכיפת חובת רישוי עסקי.

ניהול מפעל המי
הפער בתקציב הרגיל של המועצה בי ההכנסות להוצאות הנוגעות לניהול הכספי של
מפעל המי ,הסתכמו בארבע השני  2006עד  2009בגירעו תפעולי נצבר של כ 3.2
מיליו ש"ח.
המועצה לא ניהלה את מפעל המי כמשק סגור .בפועל היה הגירעו בארבע השני
האמורות גבוה יותר מהאמור לעיל ,מאחר שהוצאות אחרות הנוגעות למפעל המי,
כגו משכורות והוצאות תחזוקה וחשמל ,נזקפו כהוצאה במסגרת סעיפי תקציב
הנכללי בפעולות כלליות של המועצה.
בשני  2007ו  2008היה במועצה פחת מי גדול ,שהסתכ בכ  470,993מ"ק
ו  523,250מ"ק ,כסדר השני ,שה  29%ו  32%בהתאמה מכמות המי שרכשה
המועצה מחברת "מקורות" ,הדבר גר למועצה בשני אלה הפסדי כספיי
בסכו כולל של כ  2,635,000ש"ח ,וזאת בנוס ,על בזבוז מי .בשנת  2009הגיע
הפחת במי ל  359,602מ"ק )כ .(23%
שיעורי הגבייה של אגרת צריכת המי שנגבו בשני  2006עד  2009היו נמוכי בי
 19%ל  25%מהסכומי שעמדו לגבייה ועקב זאת היו יתרות הפיגורי בסו,
דצמבר  2009כ  16מיליו ש"ח ,סכו ששיעורו כ  325%מהחיוב השנתי .המועצה
לא נקטה אמצעי יעילי ונמרצי לגביית חובות אלה מהצרכני.
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סיכו והמלצות
הביקורת העלתה כי מרבית העסקי טעוני הרישוי שבתחו שיפוטה של המועצה
פעלו ללא רישיו עסק וא ,לא נוהלו לה תיקי.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את היעדר האכיפה על ידי המועצה ואת
התעלמותה מפעילות של עסקי בתחומה ללא רישיונות עסק .נוכח מספר הרב
של העסקי הפועלי בתחומה א ,שלא ניתנו לה אישורי של נותני האישורי
עליה לפעול ללא דיחוי ובכל האמצעי המינהליי והשיפוטיי העומדי לרשותה
כדי לאכו ,את הוראות החוק.
בנושא ניהול מפעל המי עולה תמונה של בזבוז מי כתוצאה מפחת מי גבוה ,דבר
שגר ג להפסדי כספיי למועצה.
שיעורי הגבייה של אגרת צריכת המי היו נמוכי מאוד ,ועקב זאת נצברו עד סו,
 2009חובות בס 2של כ  16מיליו ש"ח ,בלי שהמועצה פעלה נמרצות לגביית חובות
אלה.
משרד מבקר המדינה העיר למועצה כי עליה לתת את הדעת לפחת הגדול במפעל
המי ולאתר את הסיבות לכ ,2ולפעול על מנת לצמצ את ההפסדי הכספיי
הכבדי הנגרמי לה ,וכ שעליה לפעול ללא דיחוי ובאמצעי נמרצי להגברת
גביית אגרת צריכת מי על מנת לצמצ את יתרות הפיגורי הגבוהות.
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הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מעלה חרמו
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מעלה חרמו )להל הוועדה( הוקמה על פי סעי,
 19לחוק התכנו והבנייה התשכ"ה ) 1965להל החוק( ,ואחראית על יישו
הוראותיו במרחב התכנו המקומי של הוועדה .מרחב התכנו המקומי כולל חמש
מועצות מקומיות באזור רמת הגול :המועצה המקומית מג'דל שמס ,המועצה
המקומית עי קיניה ,המועצה המקומית מסעדה ,המועצה המקומית בוקעתא,
והמועצה המקומית ע'ג'ר; שטח משתרע על פני כ  58,000דונ ,ואוכלוסיית מנתה
בדצמבר  2008כ  22,800נפש.
מר יהודה וולמ משמש יו"ר הוועדה מיוני  ,2004ומר עמרא בדר משמש מהנדס
הוועדה.
לפי חוק רמת הגול ,התשמ"ב  ,1981הוחלו בשטח רמת הגול דיני המשפט,
השיפוט ,והמינהל החלי בישראל )להל חוק רמת הגול(.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר אוגוסט  2009עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות הוועדה
בשני  2009 2006בתחומי התכנו ,הפיקוח על הבנייה ,אכיפת החוק ,הארגו ואופ
הפעילות של הוועדה ,ההתקשרויות ע נותני השירותי והמינהל הכספי .ביקורת
משלימה נעשתה בדצמבר  2009פברואר  2010בוועדה ,בארבע מחמש המועצות
המקומיות האמורות )מג'דל שמס ,עי קיניה ,מסעדה ובוקעתא( ,במשרד הפני,
בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה ,במינהל מקרקעי ישראל ובמשרד המשפטי.
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עיקרי הממצאי
תכנו ותכניות מתאר שבתחו הוועדה
1

בארבע המועצות המקומיות שנבדקו קיימת מצוקת דיור ,ותכניות המתאר התקפות
שלה לא אפשרו למלא את צורכיה של היישובי .הוועדה והמועצות המקומיות
האמורות לא פעלו באופ נמר -לקד את הליכי התכנו ביישוביה.
משנת  2002החלו המועצות המקומיות מסעדה ועי קיניה לפעול לאישור תכניות
מתאר חדשות שייתנו מענה לצורכי היישובי ,אול עד מועד סיו הביקורת היו
התכניות שלה בטיפול בוועדה המחוזית.
עד מועד סיו הביקורת טר יזמו המועצות המקומיות בוקעתא ומג'דל שמס תכניות
מתאר חדשות ליישוביה .האחרונה א ,לא פעלה ליזו תכנית כוללת להרחבת שטחו
של אזור התעשייה שלה ,כדי לתת מענה להתפתחות היישוב וכ למנוע בנייה בלתי
חוקית באזור התעשייה.

פיקוח הוועדה על הבנייה
הביקורת העלתה כי הוועדה לא דרשה ממבקשי ההיתרי לבנייה להמציא לה
מסמכי המעידי על איכות הבנייה כנדרש בתקנות ,2כגו דיווח האחראי
לביקורת הביצוע ,אישור מודדי ,הודעה על התחלת בנייה ובדיקות של איכות
הבנייה.
הוועדה לא קבעה למפקחי הבנייה שלה תכנית עבודה לפיקוח ונוהלי עבודה כתובי
לעריכת ביקורת במרחב התכנוני שלה .הפיקוח על הבנייה התבסס בעיקרו על דיווחי
המפקחי על הבנייה הבלתי חוקית שגילו בסיורי אקראיי ובעקבות תלונות
ובדיקות שעשו בשלב אישור הבקשות להיתר הבנייה .המפקחי לא הגישו לוועדה
דיווח על ביקוריה ולא תיעדו באופ שוט ,את הממצאי שהועלו בביקוריה ,אלא
רק באות המקרי שהתגלתה בה בנייה בלתי חוקית.
א ס פ ק ת ח ש מ ל ל ב נ י י נ י   :על פי החוק ,לא יחוברו מבני לרשת החשמל
אלא לאחר שהמבקש להתחבר לרשת החשמל המציא אישור לכ 2מהוועדה .הוועדה
רשאית לתת אישור לפי סעי ,זה א שוכנעה שהמבנה שבו עוסקת הבקשה נבנה
לפי היתר בנייה.
חמש הרשויות המקומיות שבתחו הוועדה מספקות לתושביה חשמל מכוח אישור
שהעניק לה הממשל הצבאי בעת כינונ עוד קוד לחקיקת חוק רמת הגול .הבדיקה
העלתה כי אי ה מתנות את חיבור החשמל לבתי התושבי בהמצאת אישור
מהוועדה.
__________________

1
2
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תכנית מתאר :על פי סעי  61לחוק ,נועדה להסדיר בהוראותיה את צביו הבנייה והשימושי בקרקע,
פיתוחה ,תכנונה וייעודה למטרות שונות ,כגו מגורי ,תעשייה ,מסחר ומתקני ציבור.
תקנות התכנו והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל".1970
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הביקורת העלתה מקרי שבה מפקחי שהעסיקה הוועדה לא פעלו כדי לאתר
עברות בנייה ושימושי חורגי שביצעו התושבי ,ובחלק מה אותרו עברות בנייה
בשלבי מתקדמי של ביצוע.
בדיקה אקראית של  60בקשות שהגישו התושבי לקבלת היתרי בנייה העלתה כי
 25תושבי בנו ללא היתר או חרגו ממנו ,וכי הוועדה לא גילתה זאת קוד שאות
תושבי הגישו לה את הבקשות .כ 2למשל ,שישה תושבי חרגו משטח הבנייה
המותר בהיתר ב  270מ"ר עד  430מ"ר ,ותושב אחד בנה דיר צא בשטח של 575
מ"ר.

טיפול גורמי האכיפה בעברות תכנו ובנייה בתחו השיפוט של הוועדה
פעולות האכיפה של הוועדה
הוועדה לא הקפידה להשתמש בסמכויות שהוענקו לה בחוק נגד עברייני הבנייה,
היא לא הוציאה צווי הריסה שיפוטיי בלא הגשת כתב אישו כפי שמאפשר החוק,
אלא רק באמצעות הגשת כתבי אישו.
בדיקה מדגמית שנערכה בפברואר  ,2010של  65תיקי פיקוח שבה הוצאו צווי
שיפוטיי להפסקת עבודה ,העלתה כי הוועדה לא הגישה כתבי אישו נגד שמונה
ממבצעי הבנייה הבלתי חוקית ,הג שהוציאה נגד צווי כאלה לפני תקופה
ארוכה .עוד העלתה הבדיקה כי הוועדה טר עשתה מעקב בנושא יישומ של
שמונת הצווי.
מהביקורת עולה כי בשניי מהמקרי האמורי נעשתה בנייה בהיקפי גדולי;
באחד מה בוצעה בנייה בלא היתר בשטח של  275מ"ר ,ובשני נבנו בלא היתר 250
מ"ר בשטח חקלאי.
בדיקה של  22תיקי פיקוח נוספי ,שהוצאו בה צווי מינהליי או שיפוטיי
להפסקת עבודה ,העלתה כי ב  19מה ההליכי להגשת כתבי אישו נמשכו בי
שנה לשש שני ממועד הוצאת הצווי ,ועד דצמבר  2009הוועדה לא הגישה בה
כתבי אישו; כ 2לא השיגה הוועדה את תכלית האכיפה המהירה והיעילה שאת
הסמכות לה קיבלה מהמחוקק.
פיקוח ואכיפה של מינהל מקרקעי ישראל
בחמשת היישובי שבתחו הוועדה לא נעשה הסדר מקרקעי לקביעת בעלות של
התושבי ו/או המדינה על הקרקעות .כתוצאה מכ 2קיימת מחלוקת מתמשכת בי
התושבי ובי מינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י או המינהל( בעניי הבעלות על
כ  58,000דונ מהקרקעות המצויות בתחו הוועדה.
בעקבות הסכסו 2ובהיעדר רישו של הזכויות במקרקעי ,כל אימת שתושבי
מגישי לוועדה בקשות להיתרי בנייה ,היא מעבירה אות לאישור מקדמי בממ"י.
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ממ"י מחוז צפו הקי ועדה שדנה בבקשות שמגישי התושבי לוועדה להיתרי
בנייה .קביעותיו של ממ"י התבססו על ההנחיות של פרקליטות המדינה.
נמצא כי חלק מהבקשות שמעבירה הוועדה לוועדה להיתרי בנייה בממ"י ה
בעייתיות ומעוררות מחלוקת בנושא הבעלות על הקרקע .ענ ,הפיקוח בממ"י מיפה
את סימו הגבולות לקרקעות שבבעלות ממ"י שבתחו הוועדה .הועלה כי המיפוי
נעשה לפי מידע חלקי שהיה ברשות ממ"י ,ואול בשעה שעלה הספק בנוגע
לגבולות ,נרשמו הקרקעות כאדמות מדינה.
משרד מבקר המדינה העיר לממ"י שכאשר מתעוררת מחלוקת על בעלות בקרקע או
קושי משפטי ,עליו להעביר את הבקשות למשרד המשפטי לקבלת הנחיות בנושא.
עוד נמצא כי בחלק מהמקרי הטיפול בבקשות נמש 2זמ רב .כ 2למשל ,במאי 2008
העבירה הוועדה לממ"י  37בקשות שהטיפול בה נמש 2בי חודשיי לעשרה
חודשי ,במקו חודש ימי כפי שנקבע בסיכו בי ממ"י והוועדה.
נמצא כי ממ"י לא קיי פיקוח יזו ושיטתי על הבנייה שבתחו הוועדה ,וכ לא
קבע למפקחיו בשטח תכנית עבודה .בידי מפקחי ממ"י לא היו מסמכי מלאי
ועדכניי על ממצאי הסיורי בשטח.
עוד נמצא כי במערכת הממוחשבת של ממ"י לא הוז מידע מדויק ועדכני על מספר
התביעות המשפטיות שהגיש נגד עברייני בגי פלישות ובנייה בלתי חוקית שביצעו
בקרקעות שבניהולו בתחו הוועדה.
יחסי הגומלי בי היחידה לפיקוח שבמשרד הפני ובי
הוועדה
במסגרת ביקורת משולבת שערכו בנובמבר  2006היחידה לפיקוח על הבנייה של
משרד הפני במחוז הצפו )להל היחידה לפיקוח( ומפקח הוועדה ,נמצא כי בית
קירור ביצע חריגות בנייה ובנייה ללא היתר .למרות הנחיותיה של היחידה לפיקוח
לוועדה להגיש כתב אישו על בנייה ללא היתר ,הועלה כי עד סיו הביקורת לא
הגישה הוועדה כתב אישו נגד בית הקירור; זאת ועוד ,רק ביולי  2009העבירה
הוועדה את העניי לטיפול התובע שלה ,לאחר שעובד משרד מבקר המדינה בירר את
הנושא.
משרד מבקר המדינה העיר ליחידה לפיקוח כי היה עליה לעקוב אחרי ביצוע
דרישותיה ולהפעיל את סמכויות האכיפה שהוענקו לה במקרי שבה לא קוימו
הנחיותיה.
יחסי הגומלי בי הוועדה,
לאכיפת דיני מקרקעי

היחידה

לפיקוח

והמחלקה

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעי שבמשרד המשפטי )להל המחלקה לאכיפה(
עוסקת בהיבטי הפליליי של חוקי התכנו והבנייה ובטיפול בבנייה הבלתי
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חוקית; מתפקידה ג לגבש את מדיניות התביעה בתחו התכנו והבנייה ,להסמי2
תובעי ולהכשיר לתפקיד בוועדות מקומיות לתכנו ולבנייה ,לפקח עליה
ולהוציא הנחיות .בתביעות בעלות חשיבות משפטית ועניי ציבורי מטפלי פרקליטי
המחלקה לאכיפה בעצמ.
הועלו מקרי שבה הוועדה והיחידה לפיקוח לא קיבלו את דעת המחלקה לאכיפה
שבפרקליטות ולא קידמו את הטיפול כמתבקש מהנחיותיה ,וכ 2לא ננקטו צעדי
אכיפה משפטיי נגד מבצעי בנייה בלתי חוקית .כאשר סירבה היחידה לפיקוח
להפעיל את סמכותה היא לא הביאה את המחלוקת לפני פרקליט המדינה או היוע-
המשפטי לממשלה.
הארגו והתפקוד של הוועדה
משרד הפני מינה חמישה חברי בוועדה במקו שבעה כמתחייב מהחוק ,ארבעה
מה מכהני  13שנה ברציפות וחבר אחד מכה ברציפות שמונה שני במקו חמש
כפי שנקבע בחוק ,א ,על פי ששר הפני לא חידש את מינוי.
יו"ר הוועדה לא הזמי להשתת ,בישיבות הוועדה חלק מחבריה שמונו על ידי שר
הפני ,אלא הזמי נציגי אחרי במקומ; היו"ר א ,אפשר לשני חברי שמינויי
לא אושר להשתת ,ולהצביע בישיבות אלה.
הוועדה התכנסה בתדירות נמוכה מזו שנקבעה בחוק ובחלק מהישיבות א ,לא
התקיי מניי חוקי כמתחייב .היא קיימה בשנת  2006שבע ישיבות ,ב  2007ו 2008
שמונה ישיבות בכל שנה וב  2009חמש ישיבות בלבד.

התקשרויות של הוועדה
התקשרות ע היוע -המשפטי והתובע
בדצמבר  2005פנתה הוועדה לשמונה משרדי עורכי די לקבלת הצעות לתפקיד יוע-
משפטי ותובע.
נמצא ,כי הרכב ועדת ההתקשרויות שדנה בהצעות לא עלה בקנה אחד ע הנחיות
משרד הפני .עוד נמצא כי הבחירה של הוועדה בהצעת המחיר של משרד עורכי
הדי שנבחר לא הייתה מנומקת ונעשתה מבלי שהוועדה בחנה לעומק את כל
ההצעות שהונחו לפניה ומבלי שערכה תחשיב כלכלי לגבי כל ההצעות.
התקשרות ע רואה החשבו
מנובמבר  2004ועד מרס  2009התקשרה הוועדה בשני הסכמי ע משרד רואה
חשבו לניהול חשבונותיה .בשני ההסכמי נקבע כי שירותי ניהול החשבונות יכללו
ג עיבוד והכנת נתוני שכר והפקת תלושי שכר.
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הביקורת העלתה כי משרד רואה החשבו הפיק את תלושי השכר באמצעות החברה
לאוטומציה במינהל השלטו המקומי ,וכי הוועדה היא ששילמה לחברה תמורת
שירות זה במקו שמשרד רואה החשבו יישא בהוצאות .מינואר  2007עד נובמבר
 2008שילמה הוועדה לחברה תמורת השירות כ  22,000ש"ח.
הועלה כי בהתקשרות ממרס  2008פנתה הוועדה לשלושה משרדי לראיית חשבו
לקבלת הצעות מחיר .היא בחרה בהצעה היקרה שניתנה על ידי משרד רואה החשבו
שניהל עבורה את החשבונות משנת  2005ואיל ,2בלא שציינה נימוקי משכנעי.

המינהל הכספי
הוועדה צברה בשני  2009 2006עודפי כספיי בשיעור שבי  75%ועד 111%
מתקציבה במקו לצבור עודפי בשיעור של  20%על פי הנחיות משרד הפני.
העודפי האמורי לא הוחזרו לקופות הרשויות המקומיות כמתחייב.
הוועדה גבתה מהרשויות המקומיות שבתחומה כפל עמלה ,היא ניכתה מהיטלי
ההשבחה את הוצאותיה הישירות בגי תשלו לשמאי וכ עמלה בשיעור 10%
מהסכו שגבתה מהיטל ההשבחה .הוועדה ג לא ניהלה חשבו בנק נפרד עבור
כספי היטל ההשבחה כנדרש.
הוועדה לא טיפלה בגביית קנסות ואגרות שפסקו בתי המשפט על מבצעי הבנייה
הבלתי חוקית ,ויתרות החוב הגיעו בסו ,שנת  2009לכ  669,000ש"ח.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מצביעי על בעייתיות בתפקוד הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מעלה חרמו בנושאי התכנו ,אכיפת החוק ,הפיקוח על הבנייה ,ההתקשרויות ע
נותני השירותי ,ארגו הוועדה והמינהל הכספי.
על הוועדה לייעל את עבודת האכיפה והפיקוח שלה על הבנייה ,ובמיוחד עליה לפעול
בשיתו ,גורמי האכיפה לרבות ממ"י ,היחידה לפיקוח שבמשרד הפני והמחלקה
לאכיפה שבמשרד המשפטי כדי למצות את סמכויותיה ולבצע צעדי אכיפה נגד
מפירי החוק.
על משרד הפני לפעול שהוועדה תקפיד שהוראות החוק ותקנותיו יקוימו ולפקח על
כ.2
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